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2.årgang
Med dette nummeret er Heg-
gedalsposten inne i sin 2.årgang. 
Formen er fortsatt stigende, 
ideene bobler, og stofftilgangen 
er upåklagelig. Vi har nå proble-
mer med å holde oss innenfor 
32 sider. Men vi kan berolige 
Budstikka med at overgang til 
dagsavis ligger noe fram i tid.

Etter tidsskjemaet skulle regu-
leringsplanen for Heggedal sen-
trum ferdigbehandles til som-
meren. De siste meldingene i 
brukerforumet antyder at planen 
forhåpentligvis blir ferdig i løpet 
av året. I tillegg til at vi som 
innbyggere har vårt å si, berø-
rer reguleringa veier, jernbane, 
grunneiere, elveløp, planteliv, 
dyreliv og fortidsminner. Det er 
mange som har plikt og rett til å 
uttale seg, og slikt tar tid.
I tillegg til Tandberg Eiendom 
er nå Byggholt ”på banen”, fore-
løpig med et boligprosjekt på 
”Odden”. Vi ser det som positivt 
både for hele utbyggingspro-
sjektet og for lokalsamfunnet at 

fl ere aktører er involvert. Asker 
kommune skal også bidra – først 
og fremst med infrastruktur. Vi 
stoler på at politikerne - når tida 
er inne - innfrir løftene som ble 
avgitt på folkemøtet på Gjellum 
i august. At det var kommune-
valg uka etter, er uinteressant. 

I skrivende stund signaliserer 
miljøvernministeren et mulig 
forbud mot nye og store  kjøpe-
sentre som er bilbasert og ikke 
bygger opp under eksisterende 
tettsteder. Planene for Heggedal 
sentrum bryter grensa på 3000 
m2, men ligger nok tryggere 
innenfor Solheims regelverk enn 
Liertoppen, Billingstadsletta, 
Nesbru, Ikea og Smart Club.

Alle foreninger, skoler og 
barnehager, lokalpolitikere og 
andre interesserte inviteres til 
nærmiljøkonferanse på Gjel-
lum lørdag 9.februar. Det gjøres 
mye positivt i Heggedal, men vi 
kan bli fl inkere til å samordne 
tiltakene og støtte hverandre (se 
omtale side 31).

Redaksjonen for HEGGEDALSPOSTEN (fra venstre):
Stein D Berge – Heggedal Vel (stein.berge@c2i.net)
Terje Martinsen – politiker/historiker (te-m4@online.no)
Ole-Hermann Bjor – Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Dag Henning Sæther – (d-hen-sa@online.no)
Irene Johansen – Heggedal Vel/økonomi (ire-j2@online.no) 
Odd Lars Vanberg – Heggedal Hovedgård Venner (catvanberg@c2i.net) 
Frode Omdahl – redaksjonssekretær (frodetom@student.hf.uio.no) 
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Heggedalsposten 
er et partipolitisk uavhengig og livs-
synsnøytralt blad som tilbyr seg å 
være medlemsblad/meldingsblad for 
organisasjoner i Heggedal. 
Bladet trykkes i Polen via PoliNor AS i 
Drammen, og distribueres i Heggedal, 
Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhel-
la, og deler av Blakstad og Vollen.
Opplag: 4500 ex.

Adresse: 
Heggedalsposten
Postboks 96, 1380 Heggedal

Mail sendes til ett av medlemmene i 
redaksjonen eller til 
post@heggedalsposten.no

Utgivelsesplan for våren 2008:
(datoer for distribusjon)
Nr.1 - 5.februar
Nr.2 - 31.mars
Nr.3 - 2.juni
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Yrke
Etter realskole på Solvang, Asker begyn-
te Øistein under 2. Verdenskrig i NSB, 
først som trafi kkelev, deretter telegrafi st, 
ekspeditør, fullmektig, stasjonsmester, 
1. sekretær og avsluttet sin lange kar-
riere som intern-revisor for hele landet 
samt for NSBs reisebyråer i London 
og København. Han tjenestegjorde på 
stasjonene Heggedal. Asker, Spikkestad, 
Skarpsno og Oslo Vest.

Idrettsmann
Utenfor stuedøra på Skjønhaug lå den 
lille hoppbakken ”Bringebærsvevet”.

Det var derfor helt naturlig for en 
sprek unggutt å prøve seg i bakken. 
Og hopp og langrenn ble også hans 
kjæreste idrett. God ble han også, bare 
ta en titt på alle premiene hjemme i 
Gjellum Terrasse 14. Spesielt glad var 
han for ”Damenes Premie” som beste 
kombinerthopper i landsrennet i ”Lille-
lien” i Slemmestad – 12 ekte sølvskjeer. 
Holmenkolldeltagelse ble det også. 
Øistein ble også jernbanemester i Norge 
og Norden i kombinert og representerte 
NSB i Europa både som aktiv og seinere 
som Generalsekretær i Nordens Jern-
baneidrettsforbund. I Vuokatti, Finland, 
ble han slått til ”Ridder av den Finske 

Øistein Øverbye (f. 21.12.1926 på ”Skjønhaug”,  Heggeodden 2)  – Jernbane-
mann – Revisor – Fotballspiller – Trener – Skiløper – Skihopper – Hesteeier 
– Treskjærer. – Og god var han i alt !

Gift med Ruth Øverbye ( f. Sollie 26.04.1932 ), Tegner- Rosemaler- Skribent  
med over 300 sanger og prologer på samvittigheten !

Badstu”. I 1967 ble han tildelt Norsk 
Jernbaneidrettsforbunds hederstegn med 
diplom.

Øistein har vært reiseleder for norske 
skitropper i Europeiske Jernbanemester-
skap, bl.a. til Leningrad og Bardoneccia 
i Italia. Han var den eneste som hadde 
lært seg å telle på italiensk, og det var til 
stor nytte hver gang troppen skulle prute 
under handling.

Vinteridrett var ikke nok for Øistein. 
Med sin gode kondisjon var han i mange 
år nyttig spiller på Heggedal Idr.Lag’s  
fotball-lag. Ble det over 400 A-Lags 
kamper?

Trener – Leder
I mange år hadde Øistein stor glede 
av å lære yngre i Heggedal riktig bruk 
av ski og staver. Hans innsats førte til 
unge krets-, distrikts- og NM-mestere i 
langrenn. For sitt engasjement for barn 
og unge, ble han hedret av Asker Rotary 
i 1991  og av Asker Kommune  som årets 
idrettsleder i AK i 1995. Da Øisteins 
merittliste ble lest opp, utbrøt Alf Klein: 
“Du må da være minst 100 år!”. Øistein 
har vært leder i Heggedal Idrettslag to 
ganger, til sammen 6 år og ble i 1984 
utnevnt til lagets æresmedlem.

Hesteeier
To hestegale tenåringsdøtre førte til tre 
voksne islandshester og et føll på stallen 
hos Mary og Kjell Jahr utpå Bø. En dag 
så han en hestefi gur skåret ut av Marit 
Øygarden fra Telemark. Det kunne kan-
skje jeg også gjøre, tenkte Øistein, og 
dermed ble pensjonisten treskjærer.

Treskjærer
Han skaffet seg treskjærerjern, satte i 
gang med islandshester som spesialitet. 
I 1989 stilte han ut sine første produk-
ter på Hovedgården: Alle 30 ble solgt!  
Det førte til fl ere utstillinger i regi av 
Heggedal og Blakstad Lions, på Bleiker, 
Trekanten og i Støa på Holmsbu. 

Den Største Pokalen
Mens vi sitter i stua hos Ruth og Øistein 
og hygger oss med kaffe og julekaker og 
beundrer premiesamlingen, sier Øistein: 
Du vet, den største pokalen jeg har fått 
sitter nå der, og han peker på Ruth. Det 
sies: Det står nå en kvinne bakom alt!

Ruth og Øistein møttes på Gjellum 
under en revyforestilling og ble forlo-
vet i 1950.. Deretter fulgte husbygging 
sammen med bror Helge. Etter 5 år sto 
huset ferdig i Gjellum Terr. 14 og bryllu-
pet kunne feires. Ruth er også kunstner, 
tegner, maler og skriver.

Det er blitt over 300 sanger og 
prologer. Hun har vært engasjert i Heg-
gedal Hovedgård i 30 år, leder av arr.
komiteen de første 5 år og siden 25 år 
som sekretær og aktiv medlem av Ven-
neforeningen. Sammen med Aud Claudi 
forfattet hun det populærhistoriske heftet 
om Hovedgården.

Ole-Herman (foto) og Odd Lars 
(tekst) takker for en hyggelig ettermid-
dag og for informasjonen vi fi kk.

Ruth og Øistein Øverbye

Tekst: Odd Lars vanberg, Foto: Ole-Herman Bjor

Øistein i snekkerbua.

Fra venstre, Ruth Øverbye, Odd Lars Vanberg og Øistein 
Øverbye i stua i Gjellum terrasse.
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”Kværna”. Gårdsnr. 79/ bruksnr. 6 
– et gammelt hus i Heggedal sentrum

Kværna
Vi skal ta for oss en av de eldre byg-
ningene i Heggedal sentrum og se litt 
på historien bakover i tid. Det er ikke 
mye som minner om ei kvern eller 
møllerstue i Heggedal sentrum i våre 
dager. Likevel hører vi at eldre heg-
gedølinger bruker navnet ”Kværna” 
om huset der Heggedal Elektro og en 
pizzaforretning holder til. Huset som 
står der i dag har arvet navnet etter 
huset som sto der før. Dette huset 
brant like etter 1930. Det var imidler-
tid aldri noen kvern eller mølle i den 
gamle bygningen. Selve mølla lå bak 
”Kværna”, nedenfor Åmotfossen. Det 
var nemlig en foss ved Åmotbrua før 
Kistefossdemningen ble bygd under 
første verdenskrig. Den gang rant 
elva nederst i dalføret mot Kistefoss 
og Grodalen. Mølleren og sagmeste-
ren bodde imidlertid i det huset som 

ble kalt ”Kværna”. Andre steder kal-
les gjerne huset hvor mølleren bor for 
”Møllerstua” – slik som for eksempel 
i Grodalen, litt lenger nede i vassdra-
get. Som vanlig var, hadde mølleren 
en liten jordvei i tillegg til arbeidet i 
mølla. Det området som i disse dager 
graves ut for å gi plass for ny bebyg-
gelse, ble kalt ”Kværnahaugen”. Det 
var denne jordlappen mølleren dyrket. 
En av årsakene til at det gamle navnet 
lever videre er kanskje at mange eldre 
Heggedal-familier har bodd eller har 
hatt slektninger som har bodd i gamle 
”Kværna”. Det gjelder også underteg-
nedes familie.

Men det var ikke bare ”heggedals-
familier” som bodde der. I 1900 bod-
de for eksempel den tyske konditoren 
Max Bøhme med sin familie der. Det 
samme gjorde konditor Otto Hanke. 
Begge var kommet fra Schlesien og 
var ansatt på Sætre Kjeksfabrikk.

Mølla
Mølla i Heggedal hørte til Heg-

gedal gård, d.v.s Hovedgården. Mølla 
var i drift til omkring år 1900. Kunst-
en å male korn ved hjelp av vannkraft 
og kvernsteiner er eldgammel. Vi vet 
at man kjente til dette i Romerriket 
allerede fra Kristi tid. Kjennskapen 
har trolig spredt seg nordover med 
økende handelsvirksomhet. Ordet 
kvern forekommer i gammelnorsk. På 
gotisk het det gairnus (=kvernstein) 
og på angelsaksisk het det cweorn og 
på eldre tysk querna/quirn. På norsk 
betyr dette både håndkvern og vann-
kvern. Ordet mølle har kommet hit 
fra angelsaksisk, sannsynligvis i vi-
kingtida eller med kristendommen på 
1000-tallet. Vi fi nner igjen ordet både 
i engelsk, tysk, fransk og hollandsk: 
Mill, Mühle, Moulin og Meulen. 
Ordene kvern og mølle er brukt om 
hverandre. Forskjellen synes å ligge i 
at kvernene var noe mindre. De var 
drevet av kvernkaller og hørte gjerne 
til en gård. Møllene derimot var stør-
re og ble drevet av vasshjul, slik som i 
Heggedal. Omkring 1900 var det fl ere 
møller i vassdraget. Møller Kristian 
Stokker i Grodalen (f.1891) fortalte 
på sine eldre dager midt på 1970-tal-
let: ”Da jeg var guttunge var det fem 
møller i vassdraget. Det var ei på Di-
kemark, ei i Heggedal, to i Grodalen 
og ei ved Vear. Nå er det ei igjen, og 
det er ei for mye!” Bøndene i distrik-
tet hadde nemlig sluttet med dyr og 
gått over til ensidig korndyrking. Det 
var ikke behov lenger for maling til 
dyrefòr.

Den siste som drev mølla og opp-
gangssaga i Heggedal, var John Lar-
sen. Han var selv sagmester, men 
hadde egen møller. John Larsen 
(f.1842) var opprinnelig fra Røyken. 
Han ble gift med Hanna Yggeseth (f. 
1842) og bosatte seg først i ”Kværna” 
på slutten av 1800-tallet før han og 

Terje Martinsen

Bildet viser beboere og gjester foran ”Kverna” ca 1890. Til høyre skimtes 
taket på den gamle oppgangsaga, og bak den litt av fyrstikkfabrikken. Damen 
I døråpningen er visstnok Hanna Larsen, gift med John Larsen som bodde i 
huset. Han var sagmester og møller (f. 1842). Sett fra nordsiden ca.1890.
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Det nåværende Kværna-huset ble bygd etter brannen i 1930-årene. Her star-
tet Ingrid og Ralph Gjersøe manufakturforretning. Heggedal samvirkelag 
holdt  til der hvor Heggedal Elektro holder til i dag. Baker Solberg holdt til i 
underetasjen. Familiene Gjersøe og Solberg hadde bolig over forretningene.

annet i Skjellestad som på den tida 
hadde ei sag i Dikemarkelva (Verken-
selva) sammen med gården Vinnul-
stad. Kanskje var det derfor han sikret 
seg en part i Skjellestad?

Gjersøe
Tidlig i mellomkrigstida eide snekker 
Homstvedt ”Kværnabygningen”. Etter 
at huset var bygd opp igjen etter bran-
nen, solgte han huset i 1938 til Ralph 
Gjersøe som allerede noen år hadde 
drevet manufakturforretning i går-
den. På den tida var det både kolonial-
forretning (samvirkelag), damefrisør, 
manufakturforretning - og bakeri i 
kjelleren. Dessuten hadde frøken Nat-
vig kafè i huset og et par rom var so-
gar leid ut på hotellbasis. Dessuten var 
det leiligheter i huset hvor både baker 
Sverre Solberg og den senere eieren 
av huset, Ralph Gjersøe, bodde. 

Kafèen til frøken Natvig var et 
samlingssted. Det var for eksempel 
her Heggedal Mannskor ble stiftet i 
1922 – etter initiativ fra Olaf Carlsen 
– eller ”Kals’n i Kistefoss” som han 
het på folkemunne. Han var ansatt på 
ullvarefabrikken hvor han hadde an-
svar for alt det elektriske samt driften 
av kraftverket i Kistefoss. Det var stor 
interesse for koret i begynnelsen, men 
allerede etter et halvt år var medlem-
stallet så lavt at navnet ble endret til 
”Heggedal Mannskvartett”. Interes-
sen tok seg imidlertid opp igjen, og 

gang het Hans Heggedal. Han eide 
ikke selve gården, men var likevel en 
formuende mann. Han hadde nemlig 
eiendeler i mange andre gårder, blant 

familien fl yttet opp til ”Fjeldhøi” ved 
Røykenveien i 1897. Før de fl yttet, 
hadde kona Hanna hatt utsalg av melk 
fra ”Kværna”. Dette var før Heggedal 
Meieri ble opprettet midt på 1880-tal-
let. Ifølge datteren, Marie Lilleseth, 
var det siste som ble skåret på saga 
materialene til låvebygningen på Eid 
gård i 1905. Hun var selv med som 
”bakgutt” på saga. Marie har fortalt 
at sagbladene ble ”satt opp”, det vil si 
fi lt og reparert, på Bærums Verk. Da 
kjørte hun og faren med hest hjem-
mefra klokka to om natta for å rekke 
tilbake før sengetid neste dag.

Vannkraft
Kunsten å nyttiggjøre seg vannkraft 
til å skjære tømmer kom hit på slut-
ten av 1500-tallet. Vi hører om ei opp-
gangssag i Heggedal allerede på be-
gynnelsen av 1600-tallet. Oppsitteren 
på Heggedal gård (Hovedgården) den 

Ønsker du å bestille god mat til en hyggelig pris, 
er kanskje Skogstad Catering i Heggedal noe for deg. 
Vi leverer all type mat. Du kan få den ferdig levert 
på døra, eller få maten tilberedt hjemme hos deg, 
eller til et selskapslokale. 
Vi er også behjelpelig med leie av lokaler i 
Heggedal-Asker.
Gå inn på vår hjemmeside: 
www.skogstadcatering.no, og se på våre 
menyforslag og priser. 

Ta kontakt på tlf 99713617, eller
Sende en mail til guttorm.skogstad@tele2.no.
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koret øvde inn ”Rett som ørnen sti-
ger” – en sang som kunne høres over 
hele Heggedal hver 17. mai om mor-
genen fra ”Utsikten” rett nedenfor 
Ebenezer.

På begynnelsen av 1950-tallet 
hadde baker Solberg utsalg av iskrem 
om sommeren, i kjellernedgangen til 
bakeriet. Vi som var barn og ungdom 
syntes vi fi kk mye deilig is for 25-
øringen.

På slutten av 1940-tallet etablerte 
Harry Kise og kona Hedvig seg med 
sin elektriske forretning i huset. Da 
Samvirkelaget ved bestyrer Fritz 
Kongsro la ned tidlig på 1950-tallet, 
utvidet Kise arealet. Og takket være 
Kise fi kk forretningsgården hvert år 
en fl ott juledekorasjon – etter Hegge-
dalsk målestokk. Over utstillingsvin-
duene i 1. etasje var det nemlig laget 
en bård av lyspærer i ulike farger, 

omgitt av granbar. Sammen med vin-
dusutstillingene i 1. etasje ga dette et 
inntrykk av en større verden. Barna 
kunne stå der i vinterkulda og stirre 
betatt på dekorasjonene, mens de var-
met føttene på rørene fra bakeriet til 
Solberg som gikk langs grunnmuren.

Omtrent samtidig utvidet Gjersøe 
vareutvalget til også å omfatte sports-
artikler. Da han ga seg omkring 1980, 
overtok Eivind Lilleseth forretningen. 
Han drev en kort tid før Inger But-
tingsrud startet forretningen ”Kine”. 
Deretter startet Margot Westengen og 
nevøen Jan Westengen gatekjøkken. 
Senere ble Heggedal Pizza & Grill 
etablert i det som i en mannsalder 
hadde vært Heggedal Sport & Manu-
faktur.

Tandberg
Tandberg Eiendom er nå grunneier av 
så godt som hele sentrum. Av planene 
for sentrumsutviklingen fremgår det 
at ”Kværna“ – eller en tilsvarende 
bygning – skal settes opp mellom 
Heggedal Meieri og Rustad Meieri, 
slik at man får en gatestubb med 
bygninger fra ”Gamle Heggedal”. Vi 
som husker de storstilte planene for 
sentrumsutvikling fra 1950-tallet, de 
som aldri ble realisert, ser nå framtida 
spent i møte.

Konfi rmasjonsselskap, trolig hos familien Hornstvedt som eide ”Kverna-
bygningen”. Denne bygningen brant i 1930/1931. Senere bygd opp og solgt 
til Ralph Gjersøe som hadde manufakturforetning der og selv bodde der. Ca 
1920-tallet.

Kverna er skilt ut fra Heggedal gård (Hovedgården). Der bodde møller og sag-
mester John Larsen (f. 1842) som var gift med Hanna Yggeseth (f.1842). Hanna 
drev meieriutsalg før Heggedal meieri ble bygd i følge Einar Yggeseth. Det er trolig 
henne og mannen vi ser på bildet. Sett fra sørsida ca 1890.
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Jan Arne Andersen (39 år)  og Roger Aksnes (35 år) startet 1. sept. 
2004 med å bygge opp rørleggerbedriften Andersen og Aksnes AS på 
50-50 basis.  Jan Arne hadde 20 års erfaring som rørlegger, planlegger/
prosjektør og senere leder for VVS avdelingen for BRAVIDA i Asker 
og Bærum - altså en meget solid bakgrunn.  Roger hadde 10 års 
tilsvarende erfaring - og i alle disse årene hadde han Jan Arne som sjef.

I dag har de byttet roller ved at Roger er daglig leder og Jan Arne er 
den faglige ansvarlige i bedriften - fordi det stemmer overens med 
interesser og kompetanse for dem begge.  Men de bruker deler av sin 
tid ute på jobbene sammen med gutta.

I 2006 startet de rørleggerbedrift nr 2; Andersen og Aksnes VVS 
prosjekt AS med Ørjan Sjåmo som daglig leder.  Denne tar seg av 
rørleggerjobbene i nybygg (de har jobben på Nyhuskollen i Heggedal), 
mens moderbedriften tar moderniseringer, vedhold og nye eneboliger.       

Kvalitet legger de stor vekt på ved at de følger sin egen kvalitets-norm 
med gode sjekklister, og denne bygger på bransjens nye krevende 
standarder.  Heller bruke litt mer tid og få et godt resultat. 

Pantet på god kvalitet kommer fra krevende bedrifts-kunder (har lite 
privatkunder), og de utgjør det meste av omsetningen.  Den største 
kunde er THON.  De er sammen med rørleggerbedriften Mortensen i 

   Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge.  Presentasjoen betales av bedriften.

2 gutter fra Heggedal har i løpet av 3 1/2 år bygget opp 2 solide rørleggerbedrifter med 
19 ansatte og en omsetning på nær 40 mill kr.  I tillegg er de kjent for sin høye kvalitet!  

Jan Arne Andersen (født 1968).
Jan Arne er innfødt Heggedalsgutt - 
og bestefaren; Alfred Andersen, var 
en kjent rørlegger i Heggedal.
Han var litt sammen med bestefaren 
på jobb fra 8-9 års alderen - og ved 
12-13 års alder bestemte Jan Arne 
å bli rørlegger - før han begynte på 
ungdomsskolen.
Etter ungdomsskolen gikk han  på 
Rud.  Etter Rud startet han som rør-
leggerlærling i 1986 hos Andersen 
& Forsman (fetteren til faren var en 
av lederne i bedriften).  Svenne-
brevet tok han i 1989 - og senere tok 
han teknisk fagskole og mesterbrev.
Han ble etterhvert prosjektleder 
(formann) og sto ansvarlig for å 
lage tilbud, planlegge og styre gjen-
nomføringen av anleggene.
Andersen & Forsman ble fusjonert 
med BRAVIDA, og her ble han 
etterhvert VVS-leder for Asker og 
Bærum med  ansvaret for 120 mann.
Men det ble lite fag og altfor mye 
administrasjon - så han var veldig 
klar for å starte noe mindre sammen 
med Roger i 2004. 

Roger Aksnes (født 1972).
Roger fl yttet til Heggedal i 1982 
sammen med sin mor Grete og 
stefaren Rune Vik i et stort, trivelig 
hus ved Guibekken - og i dag bor 
han i like så stort hus, også like ved 
Guibekken.  Roger er gift med Camil-
la og de har 3 små barn.
Etter ungdomsskolen tok han handel 
og kontor på videregående - så et 
år på bedriftsøkonomistudiet på BI.  
Men han fant ut at han ville gjøre 
noe mer konkret og praktisk - og så 
bestemte også han seg for rørlegger-
faget (det er jo bra betalt). 
I 1995 startet han som lærling - og 
hvem var sjefen; Jan Arne.  Roger tok 
svennebrev i 1999 - og så fagskole og 
mesterbrev i 2003.
I 2002 ble han prosjektleder - og 
var med på 160 million-jobben på 
Telenor-bygget på Fornebu - fortsatt 
med Jan Arne som sjef. 
Et siste punkt er hvor mye disse gutta 
jobber?  Det blir nok 60-70 timer pr 
uke, men helga skal de ha fri.  Men 
det ble ikke noe mindre jobbing da de 
var i BRAVIDA.

Heggedal, de 2 eneste VVS-bedriftene som er prioritert 
ved oppdrag hos Asker kommune.

Et annet spørsmål de legger vekt på, er at de mest erfarne 
ansatte har andeler i selskapene.  Ørjan Sjåmo eier 30 % i 
Andersen og Aksnes VVS prosjekt AS, og 3 andre eier 
hver seg 7.5 % i moderbedriften Andersen og Aksnes AS.

De startet i Heggedal i 2004, men fordi de fl este jobbene 
var/er i Oslo, fl yttet de etter et år til Asker.  Men Heggedal 
gjør seg fortsatt gjeldende ved at fl ere av de ansatte bor i 
Heggedal.  Planen er å få et eget bygg - og de ser seg om 
et egnet tomt.  Men de må spare først - og så vente på at 
byggeprisene går nedover. 

En 1 1/2-times prat gir klare inntrykk av disse gutta.  De 
er meget bevisste på hvordan de har bygget opp bedriften - 
og de har jobbet hardt for å nå den kvalitet og de resultater 
som de har i dag.  De hadde satt av 5 år på å gjøre 
bedriften solid.  Men målet har de allerede nådd idag.  

Det er tydelig at de utfyller hverandre (noe de selv 
presiserer), og at de respekterer og liker hverandre.  Men å 
vokse noe særlig mer - nei.  De vil nok fortsette å satse på 
god kontroll og høy kvalitet. Og høy kvalitet ser ikke ut til 
å hindre dem i å tjene gode penger - og samtidig forberede 
seg på dårligere tider - for de kommer - og de vil overleve!     

Tlf: 6679.8171 - www.aa-ror.no - Askerv. 3

 Årstall, antall ansatte, omsetning og overskudd
                                               Moderbedriften (inkludert Jan Arne og Roger).
    2004:     4 ansatte - 3,2 mill - 0,8 mill
    2005:     9 ansatte - 19,4 mill - 4,6 mill
    2006:     11 ansatte - 23,4 mill - 4,2 mill
    2007      12 ansatte - 27,2 mill - ikke ferdig regnskap 
Datterbedriften 
    2006:     5 ansatte - 8,5 mill - 1,8 mill
    2007:      7 ansatte - 12,3 mill - ikke ferdig regnskap
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Velkommen til babysang

Menighetsgrenser
Den norske kirke i Asker vurder for tiden hvor grensene mellom de ulike 
sokn skal gå. Det er vanlig praksis at grensene følger grensene for kom-
munens grunnkretser. For noen år siden fi kk Heggedal menighet en hen-
vendelse fra Solbergområdet hvor det ble påpekt at området, grunnkrets 
1602, naturlig føler mer tilknytning til Heggedal enn Vardåsen sokn. Da 
Heggedal menighetsråd den gang behandlet saken var de positive til en-
dringsforslaget og anbefalte at også kretsene 1605 og 1607 ble overført fra 
Vardåsen til Heggedal sokn. Dette blir en sak på menighetens årsmøte 
20. april.

Heggedal menighet
Postboks 76

1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
Fax:  66 90 71 81

e-post:
dagligleder.heggedal@asker.

kirken.no

Onsdag 6. februar starter vi opp med kurs i babysang. Tilbudet er for foreldre, 
eller en annen omsorgsperson, med barn mellom 0-1 år.

Det er kirkens organist Grethe Laugerud som vil holde kurset. Påmelding 
til menighetskontoret  eller ved fremmøte. Semesteravgiften er 200 kr for 8 
ganger. Dette inkluderer materiell vi kjøper inn, samt et hefte med sangene og 
reglene vi bruker. Det er dessverre bare plass til 10 barn 
med foreldre så her blir det førstemann til mølla! Om du 
ønsker å starte etter 6. februar, og det er ledig plass, er det 
mulig.

Ta kontakt med menighetskontoret (66907180) eller 
Grethe (92455971)

Venner
Lørdag 8. mars settes det opp 
to forestillinger med syngespillet 
”Venner” i Heggedal kirke. Det 
skal framføres av Heggetroll i 
samarbeid med Østenstad barne-
gospel. Syngespillet er laget av 
Karen Mette Hennig (tekst) og Per 
Øystein Funderud (musikk) og ble 
første gang framført under kulturuka i Asker,  i april 
2002.
Syngespillet tar for seg noe av det som betyr 
mest i barns liv, nemlig VENNER.

Ungdomsarbeid i 
Heggedal kirke
Det skjer mye bra innenfor ungdomsarbeidet i Heggedal menighet. Det 
siste året har vi satset på MILK-kurs. Dette er et opplegg for konfi rmanter 
som ønsker å fortsette i menighetsarbeidet etter konfi rmanttiden. De mø-
tes jevnlig på Heggetun, der de får lære mer om det å være leder for andre 
ungdommer. Den siste søndagen i måneden har det vært kveldsmesse i 
Heggedal kirke, der ungdommene spiller en viktig rolle. Det har vært god 
oppslutning om disse gudstjenestene, og vi fortsetter med dem utover 
våren den siste søndagen i hver måned.

Fasteaksjonen
En viktig dag i hele Den norske kirke er den årlige 
fasteaksjonen. Det er en innsamlingsaksjon i regi av 
Kirkens Nødhjelp. Konfi rmantene over hele landet går 
fra dør til dør og samler inn penger til viktige formål 
- til mennesker i nød. I år går pengene til ofre for krig 
og terror. I tillegg til konfi rmantene håper vi at også 
fl ere voksne har mulighet til å stille og gå med bøsse. 
Så sett gjerne av kvelden tirsdag 11. mars til viktig 
innsats.

Babysang – Tid og sted
Vi samles onsdager fra 10.30 til 11.15 på Heggetun.

Etter sangstunden er du velkommen til å spise mat-
pakke-lunch, vi serverer te og kaffe.

Vi følger skoleruta frem mot sommeren.

Gjenglemt på Julaften
Bunadsveske og lue er funnet!.
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Program 

Speiderne møter på Heggetun eller i Lavvoen  mandager kl 18:00. Kontakt Ole-Hakon Kolberg
Heggetroll øver på Heggetun tirsdager kl 17:00. Kontakt Berit og Per Øystein Funderud

Dag Dato Kl Aktivitet Sted Opplysninger
Tirsd 29. januar 19:30 Bibelgruppe Heggetun Åpen for nye medlemmer 
Sønd. 3. februar 11:00 Barnegudstjeneste  Heggedal kirke Kirkekaffe på Heggetun 
Mand 4. februar 11:30 Kirkefrokost Heggetun Menighetspleien. Ta med matpakke 
Tirsd 5. februar 19:30 HK-møte Privat Menigh.kontoret opplyser om møtested 

Åpen for nye (menn) 
Onsd 6. februar 10:30 Babysang Heggetun Kursstart, (maks 10 voksne med baby), 

påmeld. kontoret eller ved fremmøte 
Sønd. 10. februar 11:00 Misjonsgudstjeneste  Heggedal kirke Søndagsskole og 

Kirkekaffe på Heggetun 
Ons 13. februar 10:30 Babysang Heggetun 
Torsd 14. februar 19:00 Konfirmant-foreldremøte Heggetun 
Torsd 14. februar 19:30 MR-møte Privat Menigh.kontoret opplyser om møtested 
Sønd. 17. februar 11:00 Gudstjeneste Heggedal kirke Søndagsskole på Heggetun 
Tirsd 19. februar 19:30 HK-møte Privat Menigh.kontoret opplyser om møtested 
Sønd 24. februar 19:00 Kveldsgudstjeneste  Heggedal kirke Team Heggedal medvirker 

Kirkekaffe på Heggetun 
Tirsd 26. februar 19:30 Bibelgruppe Heggetun Åpen for nye medlemmer 
Onsd 27. februar 10:30 Babysang 
Sønd. 2. mars 11:00 Barnegudstjeneste  Heggedal kirke Kirkekaffe på Heggetun 
Tirsd 4. mars 19:30 HK-møte Privat Menigh.kontoret opplyser om møtested 
Onsd 5. mars 10:30 Babysang Heggetun 
Sønd. 9. mars 11:00 Gudstjeneste Heggedal kirke Søndagsskole m/frokost (kl 10:00) på 

Heggetun 
Mand 10. mars 11:30 Kirkefrokost Heggetun Menighetspleien. Ta med matpakke  
Tirsd 11. mars 17:00 Fasteaksjon - 

konfirmantene 
Fremmmøte på 
Heggetun 

Innsamling til Kirkens Nødhjelp. Vi 
trenger også voksne bøssebærere! 

Onsd 12. mars 10:30 Babysang Heggetun 
Torsd 13. mars 19:30 MR-møte Heggetun 
Sønd. 16. mars 11:00 Gudstjeneste Heggedal kirke Kirkekaffe på Heggetun 
Torsd 20. mars 19:00 Skjærtorsdags-gudstjeneste  Heggedal kirke Påskemåltid i kirken 
Sønd 23. mars 11:00 Høytidsgudstjeneste  Heggedal kirke 
Tirsd 25. mars 19:30 Bibelgruppe Heggetun Åpen for nye medlemmer 
Onsd 26. mars 10:30 Babysang Heggetun 
Sønd. 30. mars 19:00 Kveldsgudstjeneste  Heggedal kirke Team Heggedal medvirker 

Kirkekaffe på Heggetun 
Tirsd 1. april 19:30 HK-møte Privat Menigh.kontoret opplyser om møtested 
Onsd 2. april 10:30 Babysang Heggetun 
Sønd. 6. april 11:00 Blomstergudstjeneste  Heggedal kirke Søndagsskole og 

Kirkekaffe på Heggetun 
Mand 7. april 11:30 Kirkefrokost Heggetun Menighetspleien. Ta med matpakke 
Onsd 9. april 10:30 Babysang Heggetun 
Sønd. 13. april 11:00 Barnegudstjeneste  Heggedal kirke Kirkekaffe på Heggetun 
Tirsd 15. april 19:30 HK-møte Privat Menigh.kontoret opplyser om møtested 
Torsd 17. april 19:30 MR-møte Heggetun 
Fred 18. april 11:00 Fredagstreff Heggetun 
Sønd. 20. april 11:00 Gudstjeneste  Heggedal kirke Søndagsskole og menigh. årsmøte på 

Heggetun 
Tirsd 22. april 19:30 Bibelgruppe Heggetun Åpen for nye medlemmer 
Sønd. 27. april 19:00 Kveldsgudstjeneste  Heggedal kirke  Team Heggedal medvirker 

Kirkekaffe på Heggetun
Tirsd 29. april 19:30 HK-møte Privat Menigh.kontoret opplyser om møtested 
Sønd. 4. mai 12:00 Vårslepp/utegudstjeneste Ved Heggedal 

kirke  
Leker, salg av pølser mm. 

Mand 5. mai 11:30 Kirkefrokost Heggetun Menighetspleien. Ta med matpakke 
Tirsd 13. mai 19:30 HK-møte Privat Menigh.kontoret opplyser om møtested 

Åpen for nye (menn) 
Sønd. 11. mai 11:00 Høytidsgudstjeneste  Heggedal kirke Kirkekaffe
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HEGGEDAL ULDVAREFABRIKKER  a/s

GRÜNDEREN
Mannen bak bedriften var Johan 
Albert Larsson, født 1871 i Skara-
borgs Len i Sverige. Han begynte på 
”gølvet” i et spinneri i hjemtraktene. 
Takket være sin usedvanlige dyktig-
het, ble han spinnerimester allerede 
som 19-åring. Foresatte så potensialet 
i han og en av dem sørget for at han 
kunne etablere eget spinneri på Eiker 
da han var 25 år. En må huske på at 
Norge på den tiden fortsatt var i union 
med Sverige. Spinneriet utviklet seg 
raskt til også å omfatte veveri og fi kk 
navnet Fredfoss Uldvarefabrik. Med 
solid faglig innsikt og en enorm ar-
beidskraft opparbeidet Larsson over 
en 20 års periode en stor og levedyk-

tig fabrikk. Den inngikk i 1916 i en 
sammenslutning av fabrikker under 
navnet A/S De Forenede Uldvarefa-
briker med to administrerende direk-
tører hvorav Larsson var den ene.

Han trådte imidlertid ut av samar-
beidet i 1918 og grunnla deretter Heg-
gedal Uldvarefabriker A/S.

På samme sted hadde A/S Viking 
Gummivarefabrikk holdt til, men den 
brant i 1913 og ble ikke bygget opp 
igjen. Alf Whist kjøpte området  og 
restene av fabrikken i 1916 og ønsket 
å produsere tekstiler på basis av tre-
masse (cellulosefi bre). Han fi kk opp-
ført bygningen som vises på bildet fra 
1918. Men produksjonen kom aldri i 
gang. J. A. Larsson overtok lokalene, 

anla spinneriet her og bygget fabrikk 
for veveri, farveri, appretur (etterbe-
handling), lager og verksted og star-
tet produksjon i 1921. Aksjekapitalen 
var Kr. 400.000.- og J. A. Larsson var 
eneeier, styreformann og bedriftens 
sjef i alle år fram til sin død i 1947. 
Han hadde kontor i Kongens gate 6 i 
Oslo, men besøkte bedriften jevnlig 
to til tre ganger i uken.

En mer kvalifi sert Gründer kan 
vanskelig tenkes. Dertil kom at han 
hadde mange fl inke folk med seg til 
Heggedal, bl.a. Fargerimester Nils 
Andreassen, Garnlagersjef Sigurd 
Røkaas, Stolstiller Oscar Eriksson, 
Formann Oscar Dygd, Lagersjef Kris-
ten Evensen med fl ere.

Odd Lars Vanberg

Et historisk tilbakeblikk på en betydelig bedrift i  Asker kommune og som også skaffet mange arbeids-
plasser i nærmiljøet. Virksomheten startet i 1921 og holdt det gående fram til 1958.

Spinneribygningen til HEGGEDAL ULDVAREFABRIKKER – ca 1918

Den runde bygninen er bygget over den tidligere Fyrstikkfabrikkens grunnmur. Bygningen står der fortsatt i enden av 
fabrikkbygningen i retning mot Kistefoss. I bakgrunnen ser vi direktørboligen.
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shoddy. Johannes Nygård arbeidet 
her. Etter arbeidsdagens slutt så han 
ut som en dunkledd fugleunge! Bak 
fi lleriver’n var det hus med det klin-
gende navnet ”fi llebua”. Her satt det 
4-5 damer og sorterte fi ller og Oscar 
Dygd holdt styr på både damene og 
fi llene. Kjedelig jobb sa noen, men da 
visste de ikke hvor mye rart som ble 
funnet!

Farveri, Våtappretur.
Til venstre for Åmodtveien lå og lig-
ger fortsatt fabrikkbygningen. I 1.etg. 
kom en først inn i farveriet. Det som 
skulle farges av ull, garn og stoffer 
ble farget her, og restene av farge-
stoffet gikk rett ut i Fabrikkdammen. 
Alle Heggedøler husker hvordan 
dammen så ut etter hvert utslipp, men 
farverimesterne Andreassen, Bråten 
og Sletbak var ikke underlagt dagens 
miljøkrav.

Videre innover i 1. etg. holdt vå-
tappreturen til. Her ble stoffene val-
ket, vasket og tørket. Peder Kårmo 
stod for vaskingen. Et stykke stoff 
hadde en lengde varierende fra 42 
til 46 meter. Bredden var 140 til  150 
cm.

Veveri
I 2. etg. lå veverisalen med 42 meka-
niske vevstoler og da alle var i gang 
var det bare en måte å samtale på. Du 
skrek rett inn i øret på vedkommende! 
Hørselvern ? Hva var det !

Tørrappretur, bomming, lager 
og kontor
I 3. etg. var det tørrappretur, bom-
ming, ferdigvarelager og kontor. Tørr-
appretur sørget for den siste fi nishen 
av stoffet før det gikk videre til vi-
klemaskinen og derfra inn på lageret. 
Emil Larsson, en av J. A. Larssons 
brødre, hadde ansvar for kontrollen av 
ferdigvarene. Her foregikk pakking 
og klargjøring for videreforsendelse. 
Det var ingen eksport.

I 4. etg. var det garnlager og spo-
leri. Hvis en går ut og langs den store 
fabrikkbygningen, vil en i enden av 
denne støte på en tverrgående byg-
ning. 
Tverrgående bygning
Her inne var plysjen, et rom for blan-

det til like etter krigen. Bakenfor her 
var det stall. Bedriften hadde hest og 
vogn og kjørekar var Snekkenes. Et-
terhvert tok lastebilen over med Ma-
rius Pettersen ved rattet. Han var også 
J. A. Larssons privatsjåfør når det var 
behov. 

Resten av bygningen ble brukt som 
lager for ull og shoddy. Mellom denne 
bygningen og elva lå det et lite hus, 
smia. Det var i virkeligheten et lite re-
parasjonsverksted. P. L. Berg jobbet 
her og tok seg av mindre maskin feil 
som sammensveising av slagarmer 
til vevstolene som hadde tendens til 
å ryke.

Fabrikkpipa, Fyrhus, Filleriver, 
Fillebua.
På den andre siden av fabrikktomta 
ses også i dag fabrikkpipa, men den 
var høyere før. Foran pipa ligger det 
et lite murhus. Det var fyrhuset og her 
var Martinius Johansen sjef. Det var 
to fyrganger. Herfra ble det skaffet 
varmt vann og damp til produksjon 
og oppvarming og betjening av fa-
brikkfl øyta. Den varslet når arbeidet 
skulle starte, når det var lunch og når 
arbeidet var slutt, det vil si kl.07.30, 
kl.12.00, kl. 13.00 og kl. 17.00. Hele 
Heggedal kunne høre fl øyta, ”nå tuta 
det på Uldvarn! ”

Bak fyrhuset i et eget lite rom 
var fi lleriver’n plassert. Det var her 
de innkjøpte fi llene ble revet opp til 

PRODUKSJON
Uldvar’n var etter datidens forhold en 
stor og moderne bedrift, en av landets 
ledende ullvarefabrikker og med opp 
i mot 150 på lønningslista da det gikk 
som best.

Til å begynne med ble det produ-
sert enklere bomullstøy, seinere fi nt 
dresstøy, gabardin framstilt av kam-
garn og kardestoffer som dress- og 
frakkestoffer, kjole-og kåpestoffer, 
pledd og ulltepper. Garn for framstil-
ling av disse ullstoffene ble kardet og 
spunnet ved bedriftens eget karderi 
og spinneri.

Kamgarn ble importert fra Eng-
land. Ull ble importert fra Austra-
lia, New Zealand og England. Filler 
til shoddy ( fi bre av fi ller, lapper og 
kluter ) ble for det meste kjøpt fra en 
fi llegrossist i Mjøndalen. Til tross for 
at telegramadressen var ”HELULD”, 
ble det produsert noe shoddy, men det 
ble aldri produsert stoffer av 100 % 
shoddy. Larsson selv foresto blandin-
gen.

BYGNINGENE
Lager, Smie, Stall og Toaletter 
(se bildet)
På høyre side av gamle Åmodtveien 
når en kommer fra sentrum over brua 
lå Fabrikktomta. På høyre side av 
denne, langs elva mot Åmodtveien 
var det W.C. for de ansatte- gode 
gammeldagse ute-dasser. Slik var 

Stasjonen, sentrum, Gjellum og alle lagerbygningene, verkstedet, smia og stal-
len på ”Fabrikktomta”. Bildet er tatt fra Pålsegården og er fra begynnelsen 
av 1930-årene.

10-13 Uldvarefabrikken.indd   3 24.01.2008   05:15:26



postenpostenpostenHeggedals Side 12

ding av råmaterialer. Når et parti var 
veid opp, det kunne være 300-400 
kg, for å bli spunnet til garn, gikk det 
først til plysjen. Et parti kunne bestå 
av forskjellige ullsorter, også shoddy. 
I plysjen ble det tilsatt en bestemt 
type olje og kjørt gjennom en blande-
maskin. Fra plysjen gikk ulla til kar-
deriet som lå rett bak. Etter karding 
fortsatte partiet inn til spinneriet som 
lå til venstre for karderiet. Det var 3 
store kardemaskiner og 6 store spin-
nemaskiner. Over spinneriet i taket 
var det glasskupler for å skaffe mest 
mulig lys.

Spisesal, Kjøkken, Arkivrom, 
Garderober, Dusjer og Vannklo-
setter.
Alt dette kom etter krigen da Mur-
mester Per Fossum rettet taket i 4. etg. 
og fi kk oppført en sidebygning som 
skulle huse det som den moderne tid 
krevde. Utedassens tid var defi nitivt 
forbi!!

ENERGI – ELEKTRISITET.
Bedriften hadde egen kraftstasjon 
– Kistefossen Kraftstasjon – 2 turbi-
ner som kunne gi 500 HK elektrisitet. 
Mesteparten av strømmen kom fra 
Asker Komm. Elektrisitetsverk, men 
kraften fra Kistefossen var god å ha 
i krisesituasjoner. Olaf Chr. Carlsen 
(1892–1972) som var fabrikkens elek-
tromontør bodde i ”Kistefossen” og 
hadde ansvaret for kraftstasjonen.

I alle år fram til begynnelsen av 
1950-årene gikk Uldvar’n  godt, også 
i de harde trettiåra.

Fabrikken var kjent for sine kva-
litetsprodukter, nøt stor anseelse og 
hadde gode selgere.

Agent for Oslo-området var Tryg-
ve Giverholt-Hansen – og Oskar Ros-
mer foresto salget i resten av Norge. 
I Nord-Norge ble produktene solgt 
via en grossist. T. Giverholt-Hansen  
hadde store språkkunnskaper og var 
en nyttig mann i forhandlinger med 
utlandet.

Det er fristende å ta inn et referat 
i Asker og Bærums Budstikke fra 13. 
juni 1951 fra Asker Husfl idlags besøk 
på fabrikken den 20. mai 1951:

”Asker Husfl idlag hadde den gle-
de å besøke Heggedal Uldvarefabrikk 
20. mai. En av funksjonærene viste 
oss rundt og vi fi kk se ullen fra den lå 
i store baller og til den ble til de ny-
deligste bløte stoffer. Vi så kardemas-
kiner, spinneriet, veveriet samt stof-
fenes etterbehandling. Det var meget 
interessant for oss husfl idsfolk å få se 
den store og prektige fabrikken, og vi 
var alle fabrikken meget takknemme-
lig for alt vi fi kk se.”

LARSSONS 
J. A. Larsson var en av fl ere brødre, og 
en av dem, Aksel, var med fra Fred-
foss. Han var bedriftens disponent fra 
begynnelsen, men døde nokså tidlig 
og ble etterfulgt av J. A. Larssons 
sønn Trygve.

Etter J. A. Larssons død i 1947 
overtok Trygve Larsson ledelsen av 
fi rmaet. Han hadde fått solid tekstil-
utdannelse i England, blitt gift med 
engelske Evelyn og hadde allerede 
vært bedriftens disponent i fl ere år. 
Dessverre var han plaget av en alvor-
lig sykdom og døde etter en operasjon 

Ansatte ved Heggedal Uldvarefabrikker som i 1957 fi kk Norges Vels fortjenes-
temedalje for lang og tro tjeneste. Øvre rekke fre venstre: Martinius Johansen, 
Peder Kårmo, Oscar Eriksson og Frants Løfblad. Midterste rekke: Johan Vik, 
Olaf Carlsen, Petter Leegard Berg og Arild Hellan. Nedre rekke: Martin Pet-
terson, Einar Evensen, Orfi nn Nyborg og Karl Løvblad.

Antony ”Tony” og Marguerite Lars-
son i Bolton Abbey, England 1956.
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Artikkelen er skrevet av Arne Granli (1915–2002), 
Ola Holst (f. 1938), og  Odd Lars Vanberg  (f. 1935) 
med god støtte av Karsten Evensen (f. 1915).

For de av oss som har opplevet Uldvar’n i både gode 
og vanskelige tider, kan det kanskje være av interesse 
å gjenoppfriske minnet om viktige personer som var 
ansatt i bedriften. Foruten de personene som er nevnt 
ovenfor, husker vi godt:

Bergenseren Gustav Adolf Nelson som kom fra 
Tørkop Tekstil, veverimester, rask i  replikken, tid-
ligere turner og idrettsinteressert.

Kontorsjef Hellan, tidligere forturner, rak i ryggen 
og myndig i alle gjøremål.

Tyskeren Herman Francke, dyktig veverimester, 
aktiv i Heggedal Herreklubb og vel ansett.

Soland, prøvevever, overtok som veverimester i 
J. A. Larssons fabrikk i Rakkestad.

Bergenseren Ole Rolland, spinnerimester.

Hans sønn Nils Rolland, prøvevever, men startet 
for seg selv på Heggeodden 1  med veving av bånd 
for møbler etc.

Sverre Yggeseth, spinnerimester, seinere verks-
mester hos Ajungilac i Oslo og på Hønefoss.

Svensken Karlsson ”på Grønborg” – stolstiller, 
som dessverre omkom i Heggedalsbakken etter en 
trafi kkulykke.

Bergenseren Nilsen, kalt ”Limer’n” fordi han hadde 
ansvaret for liming av bommene til vevstolene.

Svensen på hovedlageret.

Orfi nn Nyborg, spinner.

Martin Pettersson, vever.

Einar Evensen, tørkemaskin, ferdigvarelager.

Sundfjordingen Johan Vik, spinner og seinere vakt-
mester. Han fi kk Kongens fortjenestemedalje i gull 
for lang ( 50 år ) og tro tjeneste i fi rmaet.

Nils Andreassen, farverimester fra 1921–1943. 
Dyktig og myndig, omkom i en ulykke 1943.

Kontorsjef Arild Helland

Lars Sletbak, farverimester i 1950-årene.

Arne Granli, kontormann og seinere kontorsjef .

Karsten Evensen, lager – og ferdigvaresjef etter 
sin far Kristen Evensen.

Vi skal heller ikke glemme alle damene som arbei-
det i bedriften. Ingen nevnt, ingen glemt. De gjorde alle 
en fremragende innsats over mange år.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

i 1954. Det var vel meningen at hans sønn Anthony (Tony) 
skulle ta over etter faren, men Tony var bare 22 år da faren 
døde. Vanskeligere tider for tekstilbransjen, myndigheter  
som ikke tillot å beregne en avanse som kunne gjøre det 
mulig å fornye maskinparken samt en mindre vellykket le-
delse hentet utenfra førte til at familieforetagende ble solgt 
og virksomheten nedlagt i 1958.

”Tony” fl yttet sammen med sin mor tilbake til hennes 
hjemsted i Bradford.

Arne M. Granli 
(1915–2002)

Karsten Evensen
– nart 93 år, hu-
kommelse som en 
ungdom.

Arne Granli (fra venstre), Karsten Evensen og Oddvar 
Kårmo på militærtjeneste på Trandum i 1936 til 72 dagers 
rekruttskole. Alle var født i 1915.

Karsten Evensen og Arne Granli begynte  begge på 
”Uldvar’n” i 1931 og sto løpet ut til bedriften ble nedlagt 
i 1958. Karsten begynte på ferdigvarelageret og overtok 
som sjef på lageret og ferdigvarekontrollen etter sin far 
Kristen i 1947. Arne startet som volontør på kontoret og 
avanserte til kontorsjef etter Hellan.
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Bli medlem
Send kr 150,- i dag

til konto; 0533.02.25086
Husk å skrive navn og 

adresse    

Medlemmer
Send din mailadresse
til: stein.berge@c2i.net  

Kun relevant info om 
Heggedal - ingen reklame. Tekst: Stein D Berge

110 km/t i 40-sonen 100 m nedenfor barneskolen er kriminelt - stopp dette! 

Dette er reaksjonen mange av oss fi kk, 
da tallene fra de 4 trafi kkmålingene 
kom på bordet - i form av en rapport fra 
Asker & Bærum Trafi kksikkerhetsfore-
ning - bestilt av HV.  Målingene dekket 
kontinuerlige registreringer over 3 døgn, 
så resultatene er representative nok.  

Finn Blakstad - styremedlem i Asker 
og Bærum Trafi kksikkerhetsforening - 
forteller at tilsvarende tall fi nner vi over 
hele Asker og Bærum, men de høyeste 
hastighetene er klart skjeldne!    

De 4 stedene er (se kartet på neste side); 
 1)   Vollenveien nedenfor barneskolen 
- 40-sonen før du kommer til 50-skiltet.
 2)   Heggedalsveien i 50-sone, ved 

Heggeodden.
 3)   Heggedalsveien i 50-sonen - ved 
Sætre terrasse. 
 4)   Rødsåsen i 40-sonen - ved nr 13. 

Noen tall fra hvert av de 4 stedene:
 

 1) Vollenveien.  Ca 3.400 kjøretøyer pr 
døgn, max 110 km/t, fl ere 10-talls har 
mer 90 km, mer enn 90 % har større fart 
enn fartsgrensen og nesten 20 % kjører 
mer enn 20 km over fartsgrensen.
 

2)   Heggedalsveien ved Heggeodden.  
Ca 4.400 kjøretøyer pr døgn, max 96 
km/t, fl ere 10-talls har mer 80 km, mer 
enn 55 % har større fart enn fartsgrensen 
og ca 10 % kjører mer enn 10 km over 
fartsgrensen. 

Anders Rolland
Tlf: 6678.7990
M: 905 05 556

 Anders er sterkt 
opptatt av trafi kk-
sikkerhet, og han har 
et spesielt ansvar for 
dette feltet i HV-
styret.  Han var også 
med på reportasjen i 
TV.Budstikka i jan.

Stein D Berge
stein.berge@c2i.net  

Tlf: 6679.70 75 
M:  986 95 680

Stein har fått seg 
en erkjennelse om 
dette med å holde 
fartsgrensene.  Han 
var blant de mange 
som kjørte 10-15 km 
over fartsgrensene. 

Noen ganske få eksemplarer avHeggedalskalenderenselges for 1/2 pris - kr 50,-
Kontakt Irene på 66 79 74 38
 eller Odd Lars på 66 78 35 96   

Vær rask - det er kun få eksemplarer igjen.DEN VIL I FREMTIDEN FÅ SAMLERVERDI - SÅ SIKRE DEG ET EKSTRA EKSEMPLAR NÅ!  
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   Har du kommentarer til det som står skrevet på disse 2 sidene, så send en mail til Stein;   stein.berge@c2i.net   

- men når målingene viser at de fl este av oss kjører over fartsgrensen - hva da! 

 3)   Heggedalsveien ved Sætre.
Ca 2.200 kjøretøyer pr døgn, max 97 
km/t, fl ere 10-talls har mer 80 km, mer 
enn 70 % har større fart enn fartsgren-
sen og ca 20 % kjører mer enn 10 km 
over fartsgrensen.
 

 4)   Rødsåsen.  Ca 200 kjøretøyer pr 
døgn, max 69 km/t, fl ere 10-talls har 
mer 60 km, mer enn 82 % har større fart  
enn fartsgrensen og ca 33 % kjører mer 
enn 10 km over fartsgrensen. 

Noe av årsaken til at Rødsåsen ble 
valgt  var at Erik Birkeland i Rødsåsen 
13 tok kontakt med Heggedal Vel for å 
måle trafi kken utenfor hos han.  Dette ga 
støtet til at vi bestemte oss for ytterligere 
3 målepunkter - for å få et bedre bilde av 
hvilke fartsvinåer vi har i Heggedal.
Hvis du ønsker hele rapporten eller mer 
info, så kontakt Anders eller Stein. 

Hva gjør vi med dette?  

I Heggedal er det mange som er opptatt 
av trafi kksikkerhet - og at det kjøres for 
fort, (spesielt FAU på barneskolen).  Og 
mye har vært gjort - spesielt knyttet til 
skoleveier.

De vanligste tiltakene for å få ned 
hastighetene er fotgjenger-overganger 
- helst kombinert med fartsdumper, tra-
fi kkøyer, fartsmålere som viser farten, 
foto-bokser - og politiets fartsmålinger.  

Økt sikkerhet vil også oppnås ved om-
bygginger av veier og fortau (nye veier, 
trafi kklys, underganger, trafi kk-skillere 
mm).  Tradisjonelle tiltak skal vurderes 
skal være en del av det større prosjektet 
som vi ønsker skal gå over 1 år. 

Det er de høyeste hastighetene som gir 
de groveste ulykkene - som lemlester og 
dreper mennesker.  Analyser av trafi kk-
ulykker viser at ungdom er overrepresen-
tert - og enkelte ungdommer er nok som 
”ville hester” i trafi kken! 

Min hypotese er: 
Hvis vi som bare kjører 5-15 km over 
fartsgrensene, lærer oss å holde disse, 
vil det markere en helt annen respekt for 

fartsgrensene - og det vil også ha klar 
innfl ytelse på de fl este råkjørerne.  Men 
det er også klart at råkjørerne skal stop-
pes i kontroller - og få de reaksjoner som 
samfunnet har bestemt. 

Det er kun sløvhet som gjør at de fl este 
av oss ikke holder fartsgrensen.  Den 
som har et overbevisende argument for å 
kjøre fortere enn fartsgrensen (f.eks for 
å spare tid!!!), skal sende det til HP for å 
få premie.

I tillegg til kjente tiltak for å redu-
sere hastigheten på veiene i Heggedal 
- vurderer vi å sette igang en omfattende 
holdningskampanje over 1 år - i sam-
arbeid med alle engasjerte.  

Er det mulig at vi ”alle” kan lære oss å holde fartgrensen?
Heggedal Vel ønsker å sette igang et stort, originalt trafi kk-sikkerhets-prosjekt over et år!  

Heggedal Vel ønsker i samarbeid med 
alle engasjerte, å få gjennomført et stort 
trafi kk-sikkerhets-prosjekt i Heggedal, 
som kan gå over et år!  Sentralt i dette 
prosjektet står en holdningskampanje 
med overskriften; ”Det er sløvhet som 
gjør at vi kjører over fartsgrensene”.

Sammen med denne holdnings-
kampanjen skal alle de tradisjonelle 
midlene tas i bruke (og utradisjonelle - 
hvis du har en god ide).  Målet er etter 1 
år at minst 90 % av oss ikke kjører over 
fartsgrensen - og de resterende skal ikke 

kjøre mer enn 10 km over fartsgrensene 
innen Heggedals grenser - inkludert 
de som er på gjennomkjøring (spesielt 
tung-trafi kken på Røykenveien!).  

Foreløpig er prosjektet på planstadiet 
- og vi er helt avhengig av å få midler fra 
Gjensidiefondet.  Løse overslag tilsier et 
budsjett på 1/2 mill kr.  Sentralt i hold-
ningskampanjen står 20-30 plakater med 
GRUK; korte, ironiske og ærlige tekster 
som skal få oss til å holde fartsgrensene.     

Finn Blakstad sier at holdningskampan-

jer kun har ”kort hukommelse”.  Men 
hva med noe som går over et år - og ved 
å ta ”alle” midler i bruk?  Han kjenner 
ikke til at tilsvarende prosjekter har vært 
gjennomført her i landet.  

Her er det mange hvis; 1) Vi må få mid-
ler, 2) Vi må få tilslutning, 3) Prosjektet 
skal gjennomføres på en proff og over-
bevisende måte - 4) Og sist men ikke 
minst; målet skal nås for oss alle. 
Men lykkes vi kan vår stolthet stige fl ere 
hakk - i takt med å få et triveligere og 
sikrere lokalsamfunn! 

Rødsåsen

Kartet viser de 4 målepunktene. 

1)   Målinger i Vollenveien - 40 km sone før du kommer til 50-skiltet.

2)   Målinger i Heggedalsveien - 50 km sone ved Heggeodden.  4)   Rødsåsen - 40 km sone ved nr 13. 

3)   Heggedalsveien - 50 km sone ved Sætre terrasse.
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Den skal tidlig krøkes...
I Vikingjordet barnehage, 
som ligger ved veidelet mel-
lom Åmotåsen og Åmot-
veien, jobber det 36 enga-
sjerte og fl inke mennesker, 
som daglig holder styr på  
120 fantastiske barn - mor-
gendagens heggedøler. Bar-
nehagen har åtte avdelinger, 
hvorav to holder hus på Fri-
heim litt lenger ned i veien.
 Vikingjordet barne-
hage tilhører til Hovedgår-
den-sonen. De har det siste 
året jobbet med et spennen-
de soneprosjekt, med tett 
samarbeide mellom bar-
nehagene, barneskolene 
og ungdomskolen. De skal 
tenke helhetlig fra null til 
16 år. De ansatte skal kun-
ne møte barna med samme 
voksen- og barnestandard 
hele veien fra barnehagen til 
ungdomskolen. Prosjektet 
er initiert av rektorene ved 
Solberg og Heggedal barne-
skoler og rektor på Hoved-
gården ungdomsskole. En 
slik type helhetstenkning 
har vært etterlyst av forel-
dre med barn i heggedals-
skolene i mange år. Veileder 
for prosjektet er rektor på 
Brusetkollen på Hvalstad, 
Thomas Koefoed. Se egen 
faktaboks om prosjektet.
 Alle avdelingene 
i barnehagen er aktive i 
nærmiljøet, og drar også på 
lengre turer. De har en egen 
hytte til disposisjon i Nybor-
gåsen som heter Skogheim. 
Stien opp til hytta går opp 
like ved der steinhoggeren 
Johan holdt til. Skogheim 
er et sted alle avdelingene 
bruker mye, selv de min-
ste småbarnsavdelingene 
med barn fra ett til tre år.
 I 2006 fl yttet avde-
ling Odin opp til Skogheim 
en hel uke. Barna storkoste 
seg med all verdens ute-
aktiviteter og med hele 

skogen som lekeplass. Det 
var så populært at de gjen-
tok suksessen også i fjor.
 Fra Nyborgåsen kan 
man gå mange forskjellige 
stier innover i Kjekstad-
marka. Ikke langt fra Skog-
heim ligger Bekkestuene. 
For å komme dit går man 
”juvet”, her rager høye fjell-
skrenter på begge sider, noe 
barna synes er kjempespen-
nende og nesten litt trolsk. 
Bekkestua ble brukt av 
nordmenn under krigen. Tre 
kamerater fl yktet fra tysker-
ne, fra Hyggen og til Bek-
kestua. Tyskerne fant dem, 
og nordmennene måtte nok 
en gang fl ykte. De skjøt 
seg ut og kom seg unna. En 
tysk soldat døde, som hevn 
svidde tyskerne av fl ere hyt-
ter i området. På turene har 
barna sett ruinene av disse 
hyttene. De synes det er 
spennende å høre om kri-
gen som var i gamle dager. 
 Barna har også vært 
opp på Sletthellene, som er 
et eldorado for dem. Blank-
skurte svaberg som det ofte 
renner vann på. Det er som 
regel ikke noen som kom-
mer helt tørr ned derfra. På 
Sletthellene er det mange 
rester av verktøy og maski-
ner de brukte før i tiden. Det 
er blitt hentet ut granittstein 
som ble eksportert til andre 
land, og for barna er det rart 
å tenke på at steinene ble 
fraktet på tømmerstokker 
ned til stasjonen fra skogen. 
Det fortelles mye historier på 
turene som barna er med på, 
slik blir de kjent med lokal-
historien og lokalmiljøet sitt. 
 Like ved barneha-
gen er det to fl otte steder 
som både barna og de ansat-
te er veldig glad i; Viking-
leirplassen og Klatretreet. 
Vikingleirplassen har avde-
lingene Odin og Vilje byg-

Ordføreren på besøk i Vikingjordet barnehage

get opp. Der er det en fl ott 
gapahuk med ildsted, mens 
Klatretreet har avdeling 
Friheim laget, med gapa-
huk av trær som barna har 
vært med på å hugge ned, 
med bålplass, et stort ute-
bord og hytte i ett av trærne.
 Fra Vikingplas-
sen og Klatretreet er det 
en kort tur ned til Kistefos-
sen. Barna synes det er litt 
skremmende, men veldig 
fascinerende å se på fos-
sen som av og til er veldig 
stor. Om vinteren fryser 
ofte fossen til, og blir som 
en isskulptur som det hen-
der barna farger med ma-
ling i alle regnbuens farger. 
 Like i nærheten 
av barnehagen er det også 
fl otte turmuligheter i Rød-
såsen med all sin skog. På 
sensommeren er det som 
regel full av blåbær der. 
 Rundt omkring bar-
nehagen er det mange fi ne 
lekeplasser å besøke, og ofte 
er det lange nok turer for de 
yngste på småbarnsavde-
lingene, man behøver ikke 
alltid gå så langt for at turen 
skal bli artig og spennende.
 For noen år siden 
var det masse skriverier 
i avisene om Vikingjor-

det barnehage som ville ta 
barna med på «fi losofi tur» 
til Athen. All den negative 
omtalen satte en stopper 
for akkurat den turen, men 
det hindrer ikke barneha-
gen i å dra på kortere turer. 
Og fi losofi  står fortsatt på 
”timeplanen” for ungene 
i Vikingjordet barnehage. 
 De drar på ”topp-
turer” – de har foruten 
Vardåsen og Kolsåstoppen 
endog besteget Gaustadtop-
pen i Telemark. De reiser 
på museumsturer, de har 
vært og besøkt bjørnene i 
Vassfaret Bjørnepark, de 
har besøkt vikinghauger og 
festninger, Amadeusparken 
på Stange og sølvgruvene 
på Kongsberg. Barnehagen 
har sin egen minibuss, slik 
at de ikke nødvendigvis er 
avhengige av kollektivtran-
sport for å komme seg rundt.  
- Om 20 år, når vi ser en po-
litiker eller annen spennen-
de person på tv som kom-
mer fra Heggedal, vet jeg 
det antageligvis er et barn 
som har fått med seg en læ-
rerik og spennende ballast 
fra Vikingjordet barnehage, 
sier Heidi Johansen, en av 
de ansatte i barnehagen. 

Tekst. Frode Omdahl
Foto: Vikingjordet.bhg.
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Vikingjordet barnehage 
startet opp i nybygde lo-
kaler i 1992, og i august 
2000 ble Friheim, som til 
da hadde vært en privat 
barnehage, innlemmet 
i driften. Selv om press 
fra media førte til at en 
planlagt tur til fi losofi ens 
vugge i Athen måtte skrin-
legges for en del år siden, 
så forteller styrer Merete 
Bjertnes at man slett ikke 
har gått bort i fra å lære 
barna fi losofi  i barneha-
gen. ”Faget” er selvfølge-
lig lagt opp etter den al-
dersgruppa barna er i – her 
er snakk om å gi plass til 
undring og kontemplasjon. 
 Også andre fag som 
tradisjonelt hører hjemme i 

skolen er man innom, ved at 
barna blant annet lærer om 
tid og rom. Alt i tråd med 
de pedagogiske prinsip-
pene til Webster-Stratton. 
Man søker å gi barna en 
felles forankring og felles 
forståelse i aldersgrup-
pen fra null til seksten år. 
 En gang i måneden 
møtes rektorene ved Sol-
berg, Heggedal og Hoved-
gården skoler og resul-
tatsenhetslederen (det vi før 
kalte styrer) i Vikingjordet 
og Heggedalsskogen bar-
nehager til frokostmøte, 
og dette året startet med 
felles planleggingsdag 
for alle disse institusjo-
nene, høytidelig åpnet av 
ordfører Lene Conradi. 

Vikingjordet barnehage skolen er man innom, ved at 

Filosofi -
barnehagen ”De utrolige årene” er et læreprogram utarbeidet av 

professor Carolyn Webster-Stratton ved University of 
Washington. Programmet er tredelt, det vil si en del er 
rettet mot lærere, en del mot foreldrene og den tredje 
delen er et eget sosialt kompetanseprogram for eleve-
ne. Opplegget er i utgangspunktet en forskningsbasert 
programrekke som kan vise til svært gode resultater i 
forhold til lærere som har elever som viser et stort om-
fang av problematferd. Ikke dermed sagt at dette gjel-
der barn i Heggedal generelt, men programmet er lagt 
opp for å brukes gjennom hele oppveksten, fra barna 
begynner i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen. 
 Det var rektorene ved Solberg, Heggedal 
og Hovedgården som tok initiativet til å sette i gang 
med dette programmet i Heggedal, og de har fått 
med seg barnehagene i bygda også. Veileder for pro-
sjektet er rektor Thomas Koefoed ved Brusetkol-
len skole, og om de som driver med dette prosjek-
tet i Heggedal sier han til Heggedalsposten at ”… 
makan til engasjerte, entusiastiske og oppegående 
mennesker skal du leite lenge etter. Og bare etter litt 
over ett år ser vi allerede gode resultater av program-
met.”  Heggedalsposten kommer tilbake til en mer 
utførlig beskrivelse av prosjektet i et senere nummer.

Webster-Stratton:
De utrolige årene

Avdeling Vilje  på tur til Semsvannet

Side 16
postenpostenposten
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Åpent mandag - fredag 08.00 - 15.00
Hjemmelaget middag serveres 

tirsdag-fredag 13.00-14.00ved Heggedal Seniorsenter
Onsdag 20.feb. 11.00-12.00 Foredrag: Om Demens v/ rådgiver Anne Marit Hanson, Asker Kommune.
Tirsdag 26.feb 11.00-15.00 Mannekengoppvisning og salg av dametøy Ved Anne Hellum Næss. Pensjonistene er 

mannekenger
Torsdag 13.mars 12.00 Påskelunsj. Påmelding innen 7. mars. Ruth Øverbye forteller ”Om og av Wildenway”
Mandag 31.mars 08.00-15.00 Salg av pent brukt dame tøy v/brukerrådet i senterets åpningstid.
Onsdag 9.april Vi starter Bilførerkurs 65+. nr. RA 8. kurset går igjennom Friundervisningen.

4. teorikvelder + 2 kjøretimer. Påmelding innen 10.februar her eller til Friundervisningen.
Torsdag 10.april Skotsk aften. Vi får besøk av Oslo Schottish Dance Group, som underholder med sang 

og musikk. Bli med å lær å danse! Enkel servering kl. 19.00. Påmelding innen 28. mars. 
Onsdag 16.april 11.00-12.00 Foredrag v/ Jan Martin Larsen: ”Dikemark til glede og bekymring, 300 års historie”.
Fredag 13.juni Sommeravslutning, vi serverer rømmegrøt og spekemat kl.12.00

Påmelding innen 6.juni. Det vil bli allsang og musikk ved Arne Sæther.

Vårens program

Håndarbeidstradisjoner mandag kl. 10.00 - 13.00 Allsang til musikk onsdag kl. 12.00 - 13.00
Seniordans mandag kl. 13.00 - 14.30 Dametrim torsdag kl. 10.00 - 10.45
Stavgang tirsdag kl. 10.00 - 12.00 Datakurs viderekommende torsdag kl. 12.00 - 14.30
Slektsforskning – kurs tirsdag kl. 11.00 - 13.00 Bridge torsdag kl. 11.00 - 14.30
Treskjæring tirsdag kl. 10.00 - 13.00 Treskjæring torsdag kl. 18.00 - 21.00
Datakurs onsdag kl. 10.00 - 12.00 Bingo fredag kl. 12.00 - 13.00
Datakurs (bruk av internett) onsdag kl. 13.00 - 14.30

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:

fredag kl. 13.30 - 14.30“Hurra meg rundt” ulike uker (3, 5, osv), med Boccia, pilkast, gjette- og spørreleker m.m.  

Heggedal Helselag
Vårens og sommerens program

Heggedal Pensjonistforening

Årsmøte i Helselagshuset
Møte i Helselagshuset
Sommermøte i Helselagshuset

27.februar
23.april
18.juni

19.februar
18.mars
15.april
20.mai
* juni
26.august
* september

Årsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Dagstur (se oppslag på Seniorsenteret)
Idrettsdag
Høsttur (tid og sted bestemmes senere)

Høstprogrammet starter 24.september

Møtene i pensjonistforeningen hol-
des på Heggedal Seniorsenter, og 
starter kl.18.30. Ønsker du transport? 
Ring LIONS på tlf. 66 79 74 42

kl.17.30
kl.17.30
kl.17.30

Foto: Arne Sæther
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Det blir smørbrød, kaffe og kaker og åpen bar!
I tillegg blir det servert noen gode historier.

I år igjen vil det swinge i de gamle 
tømmerveggene!!!

GenekGenek og Johnnyog Johnny
vil underholde dere med fengende musikk, allsang, 

musikkonkurranse og all den dansemusikken
dere måtte ønske.

Vi har gleden av å invitere alle

HEGGEDALS PENSJONISTER
Til hyggekveld på

Heggedal Hovedgård 
12. Februar 2008 kl 1900. 
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Hovedgården Kulturforum 

KVELDSSONEN  
er et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre. FaU og ledelsen ved Hovedgården Ung-
domsskole tok initiativet til dette tilbudet, blant annet for å gjøre ungdomskolen til en hyggelig 
møteplass også utenom vanlig skoletid, og for fl ere enn elevene.
Høsten 2006 startet “Vollen kulturaktiviteter”. En av initiativtakerne - Tiril Andøl - har vært sentral 
i arbeidet med å dra igang kursene på Hovedgården. Kursserien startet høsten 2007, og samlet 
ukentlig over 200 deltakere i alder fra 4 til 68 år! Våren 2008 vil de fl este kursene fortsette, og noen er 
erstattet av nye. Hobbykursene til Maria fl yfl y kommer tilbake i høstsemesteret. 
For alle som bor i Heggedal betyr “Kveldssonen” et spennende tilbud i nærmiljøet!

Alle kursene foregår på Hovedgården Ungdomskole. 
Spørsmål og påmelding til kurs og aktiviteter rettes direkte til kursleder!

Oppdatert info om aktiviteter i KVELDSSONEN fi nner du på www.hovedgarden.com

Det er mulig å melde seg på selv om kursene har begynt!
Ta kontakt med en av oss i styret hvis du har forslag og ønsker:
Liv Lunder, tlf: 905 70 680, lilunder@online.no
Aud Skramstad Rogne, tlf: 911 76 237, as-rogne@online.no 
Tiril Andøl, tlf: 917 38 632, tiriland@broadpark.no 
Kristin Brendnes, tlf: 971 91 951, kristin.brendnes@gmail.no 
Dag Henning Sæther, tlf: 977 40 617, d-hen-sa@online.no

Vil du være med å videreutvikle “Kveldssonen”? 
Vi trenger nye ildsjeler i styret!

Musikkspill på Kulturfabrikken 11.-13.mars
I disse dager er det 9 år siden Hovedgården Ungdomsskole 
og Heggedal og Blakstad skolekorps lagde sin første forestil-
ling sammen, musikkspillet ”Smellkyss og tagging”. Mange 
fl otte forestillinger har sett dagens lys, med stort engasjement 
både fra elever og musikere. Fra 2005 har musikkspillene 
vært framført i ”Kulturfabrikken”.
Tirsdag 11., onsdag 12. og torsdag 13.mars skal årets show 

Temaet for årets oppsetning er rettigheter. På ungdomsskolen 
organiseres prosjektet som en ”Kulturbedrift”. Elevene søker 
på de jobbene de ønsker seg, og må møte til audition.
Orkesteret ledes av korpsets dirigent - Erik Bergene.

framføres, med 
åpne forestillin-
ger på kveldstid. 

Anbefales!                                             Dag Henning Sæther
(Bildene er fra 2007)
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MEKKING/MC-TREFF
Motorklubben er åpen hver MANDAG fra kl 18-21. Oppstart mandag 7. januar. 

Tilbudet er gratis for alle opptil 20 år som er interessert i motor og mekking! Ta med deg noe du 
trenger å fi kse! Her får du låne verktøy og får råd og veiledning.

Vi planlegger tema/teori-kvelder, bedriftsbesøk til bilverksted, besøke andre motorsentre, turer 
til ulike bilarrangement og biltreff, gokart-kjøring mm. På disse turene vil det eventuelt bli en 
egenandel for reise osv. Følg med på www.hovedgarden.com og oppslag ved Motorklubben. 

Til våren satser vi på å gjenoppta BILTREFFENE vi hadde i høst ved parkeringsplassen - 
nærmere info kommer!

Kontaktpersoner: Lars Wyller, tlf. 970 54 631, larswyller@gmail.com, 
Dagfi nn Brekstad, tlf: 900 89 387, 
Tom Erik Fredriksen, tlf: 917 61 464, tomef@online.no

Til våren satser vi på å gjenoppta BILTREFFENE vi hadde i høst ved parkeringsplassen - 

Kontaktpersoner: Lars Wyller, tlf. 970 54 631, larswyller@gmail.com, 
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Tegnekurs med Knut Thorstensen (fra 8 år). Kurset 
tar sikte på å utvikle grunnleggende tegneferdigheter 
hos barn og unge. Vi bruker ulike format og teknikker, 
og har varierte oppgaver.
Kurs I     mandager kl. 17:00 - 18:30
Kurs II    mandager kl. 18:30 - 20:00
Kursstart mandag 14.januar
Malekurs med Knut Thorstensen (fra 10 år). Her får 
du arbeide med akrylmaling og bruke pensler, palett og 
staffeli. Fargelære, stilleben, portrett, frie oppgaver.
Kurs I     tirsdager kl. 17:00 - 18:30
Kurs II    tirsdager kl. 18:30 - 20:00
Kursstart tirsdag 15.januar

TEGNEKURS OG MALEKURS      
i regi av Asker Kulturskole:

Pris pr. kurs pr. semester: kr. 1400,- inkl. materialkostnader.  Varighet: 14 ganger.
Knut Thorstensen er billedkunstner og bosatt i Heggedal. Han har mange utstillinger på merittlisten, 
og er også innkjøpt av Asker kommune. Deltakerne på kurset får sjansen til å  delta på utstillinger med 
sine bilder i kursperioden og kan også bli plukket ut som bidrag til kulturskolens årlige kunst-
kalender. To av Knuts elever har i år vært representert på utstillingen “til Dronningen” i Stavanger. 
Påmelding til Asker kulturskole, tlf. 66 76 81 00, www.asker.kulturskole.no
( påmelding kan skje via nettet) 
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DANSESONEN - Heggedal dansestudio

Dansesonen ønsker velkommen til en ny sesong! 
Denne våren tilbyr vi klasser i jazzdans, hip hop, pilates, 

barnedans og minidans for de aller yngste! 
Ungdomskolen får egne kurs i midttimen og etter skoletid.

Påmelding alle dansekurs: tiriland@broadpark.no
For informasjon: 91738632

Mandag - oppstart 21. januar  Pedagog
16:30 -17:30 jazz 1. klasse  Tiril
17:30 -18:30 jazz 2. klasse  Tiril
18:30 -19:30 jazz 3. klasse  Tiril
19:30 -20:30 *Pilates, starter 7. januar Heidi

Tirsdag - oppstart 22.januar  Pedagog
16:30 -17:15 Barnedans 4-6 år  Maren
17:30 -18.15 Minidans 2-4 år  Maren
18.15 -19:15 jazz 4.-7. klasse  Maren
19:30 -20:45   jazz/bodywork voksne    Maren

Torsdag - oppstart 24.januar  Pedagog
16:15 -17:15 hip hop 5.-7. klasse Thomas
17:15 -18:00 hip hop 5.-7 år  gutter! Thomas
18:00 -19.00 hip hop 2.-4. klasse Thomas

Priser i Heggedal:
Jazz 15 ukers kurs/mandag. Pris: 1.380 kr
Jazz 16 ukers kurs/tirsdag. Pris: 1.490 kr
Hip hop 16 ukers kurs. Pris: 1.490 kr
Pilates 17 ukers kurs. Pris kr: 1.490 kr
Barnedans og Minidans 14 ukers kurs. Pris: 1.280 kr
Dansekortet: Ta opptil tre klasser pr. uke i Vollen og Heggedal. 
Pris: 2.500 kr

Dansesonen ledes av Tiril Andøl. Hun 
er utdannet ved Den Norske Ballet-
thøyskole, Statens Balletthøgskole og 
har videre studier fra Tisch School of 
Art og Broadway Dance Center i New 
York. 

Alle pedagogene ved Dansesonen 
har lang erfaring i undervisning. 
Danseklassene vil være fartsfylte med 
danseglede i sentrum

Pilates-trening passer for alle, uansett alder og fysisk form. 
Treningen styrker din prestasjonsevne uten risiko for skader, 
grunnet treningens skånsomme fremgangsmåte. 
Hovedprinsippene i Pilates: 
 * Fokus – konsentrasjon  
 * Sentrering – hver bevegelse starter i mageregionen 
 * Pust – samsvar mellom pust og bevegelse  
 * Kontroll og presisjon – økt kroppsbevissthet 
 * Flyt mellom øvelse – bedret fl yt i bevegelsene

postenpostenpostenHeggedals Side 22Kveldskurs i Heggedal - “KVELDSSONEN”

Undervisning på instrumentene trommer, gitar og bass, og i grupper og 
band
Tirsdager 14:00-19:00 - Oppstart tirsdag 29.januar - 12 ukers kurs
Individuell/ gruppe undervisning kr. 2.600,- pr.semester (12 ganger). 
30 minutter pr. time.

Påmelding og informasjon: 
Espen Stenhammer, 413 303 36 eller espenstenhammer@yahoo.no 

Espens Musikkskole ble startet i Asker september 2007 av den norske 
artisten/musikeren Espen Stenhammer.
- Artist/ trommeslager i popgruppen Di Derre - 5 utgivelser og 500 000 solgte eks
- Utdannet musikkpedagog fra Norges Musikkhøyskole. Underviser i tilrettelagt 
musikk ved Vollen skole/ Asker, og som praksislærer ved Norges Musikkhøgskole.
- Aktuell 2006/ 07/ 08 med samlealbumet ”di beste med di Derre”, og forestillingen  
”Brødrene PitPot” i regi av Rikskonsertene.
- Som freelance musiker medvirket bl.a. i Åpen post, Melodi Grand Prix, og 
mange studio og livejobber med bl.a. The Monroes, Tim Scott, Henning Kvitnes, 
Liv Marit Wedvik og Jon Eberson.

ESPENS MUSIKKSKOLE 
Tilrettelagt musikkundervisning for alle!    
Gitar • Bass • Trommesett • Band
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Tirsdag 6 November hadde Venneforeningen invitert Knut B. Lyk-
ken til Hovedgården for å holde foredraget ” Turglede med Konger og 
Kunstnere”.

Knut B. Lykken - som er pensjonert barnelege og bosatt i Arvika i 
Sverige - har fått Kongens Olavsmedalje for sin mangeårige innsats for 
fremme av norske naturopplevelser  for våre naboer i øst.
Han tok utgangspunkt i sin bok med samme tittel og ga oss en gnis-
trende god innføring i kongers og kunstneres opplevelser i den norske 
fjellheimen. Framføringen ble ledsaget av mange fl otte lysbilder. Det 
var trist at ikke fl ere hadde tatt veien til Hovedgården, men vi vil gjerne 
ønske han velkommen en annen gang!

Onsdag 21 November hadde Venne-
foreningen i samarbeid med Lions Club 
Heggedal invitert til Rakfi sk – Aften på 
Hovedgården. For de snautt 40 deltagere 
ble det en hyggelig aften, noe bildene 
skulle gi et godt inntrykk av.

Den årlige Høstutstillingen på Hovedgården vil i år bli holdt 6-9 November. Noter datoen!

Knut B.Lykken viste også sitt skuespillertalent da han utkledd 
som Henrik Ibsen resiterte ”Peer Gynt i fjellheimen”

Kjente lokale fjes nyter rakfi sken og det som hører til. Fra venstre: Jan 
Larsen, Tom Yggeseth og Terje Martinsen

Arkitekten som stiftel-
sen og venneforeningen 
støtter seg til når det 
gjelder vedlikehold og 
utbygging av Hovedgår-
den - har det også hyg-
gelig på rakfi skfesten

Tor Kr.Østeby, mangeårig leder av stiftel-
sen for Heggedal Hovedgård, hygget seg 
sammen med sin kone. De er begge rakfi sk-
elskere!

Den årlige Høstutstillingen på Hovedgården vil i år bli holdt 6-9 November. Noter datoen!Den årlige Høstutstillingen på Hovedgården vil i år bli holdt 6-9 November. Noter datoen!

Heggedal Hovedgård
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Over: Ivrige heggedalsløpere på skisamling på Vaset
Til høyre: sjur hjelper til med juletresalget utenfor Kiwi
Over: Ivrige heggedalsløpere på skisamling på Vaset

Til tross for varierende snøforhold, 
mangler det ikke på ivrige barn på 
skitreninga i Heggedal. I høst pas-
serte vi den magiske ”100 barn på 
trening”- grensen. Aktiviteten gjen-
speiles også i langrennsmiljøet ge-
nerelt. I et av sesongens første ski-
renn, Lauritz Bergensdals minneløp 
i Sørkedalen, var det påmeldt 1150 
løpere, og arrangøren måtte rett 
og slett ”klistre opp” gul lapp med 
”fullt” på hjemmesiden sin. –Leit 
for de som ikke fi kk gå, men glede-
lig for skisporten at etterspørselen 
er så stor. Flere fra Heggedal var 
blant de heldige som rakk fristen.
 Skitreninga skal gi et tilbud 
til de som vil lære ski teknikk og hol-

de seg i form og til de som vil satse 
på langrenn. Uansett ambisjonsnivå, 
er det viktig å ha det gøy på trening. 
Det sosiale miljøet er sentralt, og da 
er det nødvendig med samlinger. 
I 2007 hadde vi rulleskisamling i 
Heggedal på forsommeren og rul-
leskisamling på Sjussjøen i sep-
tember. Klubben har kjøpt inn fl ere 
par rulleski slik at de som ønsker å 
prøve seg har mulighet til det uten 
at foreldrene må løpe og kjøpe. Vi 
hadde også Blåfjellhyttasamling 
i september og skisamling på Va-
setstølen for hele familien i novem-
ber. Deretter stod årets juletresalg, 
langrennsgruppas hoveddugnad, for 
tur. Langrennsgruppa selger hvert år 

juletrær utenfor Kiwi og på Eidsletta.
 Den 3. februar arrangerer vi 
sammen med Vollen ungsdomslag 
det populære friteknikkrennet, Vol-
len sprintcup ved Arnestad skole. 
Dette er skirennet over alle renn for 
Heggedalsløperne, og foreldre stil-
ler villig opp med vaffelrøre og god, 
gammeldags dugnadsånd. Helgen 
etter går klubbmesterskapet av sta-
belen. I skrivende stund lurer vi på 
om det blir nok snø til disse arran-
gementene. Innen dette kommer på 
trykk, satser vi med alle krefter på 
at værgudene vil være på vår side. 
Med litt innsatsvilje fra dem, er det 
nok å ta seg til som langrennsløper 
og langrennsforeldre i Heggedal.

Stor aktivitet i 
langrennsgruppa

Av Lill Kvisle,
leder av langrennsgruppa

Trim og 
Trening
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Trim og Trening er et tilbud 
til alle voksne som gjerne 
vil holde seg litt i form. 
Vi trener hver tirsdag fra 
kl. 19 til 21.15 på Hegge-
dal Barneskole. Vi starter 
ute med gå- eller løpstre-
ning, med eller uten staver. 
 Kl. 20.15 starter 
innetreningen med styrke- 
koordinering og utholden-
hetstrening under kyndig 
ledelse av vår dyktige trener 
Anni Vestvik. Hun er fysio-
terapeut og har allsidig bak-
grunn som aerobictrener.
 Trim og Trening 
har eksistert snart i 30 år. 
Vi var opprinnelig det som 
het Turlangrennsgruppa i 
HIL. Men etter hvert som 
færre og færre deltok i løp 
og tur renn, valgte vi å gå 
ut med tilbud til alle som 
ønsket å trim me litt, og 
skiftet navn på gruppa.
 Treningstidene våre 
følger skoleruta, og med 
lang sommerferie kunne 
man lett falle for fristelsen 
til å la joggeskoene ligge. 

Som en inspirasjon til å 
ta noen joggeturer i skog 
og mark, satte vi for 23 år 
siden opp en Planke langt 
inne i Kjekstadmarka. Den 
ble fl ittig besøkt og var så 
populær at vi har hatt ny 
Planke hvert eneste år siden. 
Ikke nok med det, men det 
er kamp om å vinne denne 
også. Den skal ikke ligge på 
latsiden som vil ha Planken 
til odel og eie. Det er også et 
hyggelig og sosialt tiltak, for 
underveis til Planken møter 
vi ofte trimmere som er ute 
i samme ærende, og da blir 
det alltid tid til en liten prat.
 Planken har en 
dekorativ topp og er inn-
delt i felt. Det henger en 
blyant og en spiker der så 
ved første besøk skriver 
du navnet ditt og lager et 
spikermerke i ditt felt. Den 
som har fl est spikermerker 
når Planken taes inn, vin-
ner denne til odel og eie.
 Fjorårets Planke ble 
besøkt av 42 personer med 
totalt 528 spikerslag. Vinner 

var Kalle Johannessen. Han 
hadde vært der 57 ganger. 
 Årets Planke er la-
get av Tor Samuelsen, og 
av tidligere Planke-kunst-
nere kan nevnes Øystein 
Øverbye, Johnny Løvstad, 
Jorunn Åsly, Arne Orde-
rud og Otto Jøhl, så det har 
vært mange fl ott kunstverk.
 Planken står oppe 
fra 1. mai til 1. oktober 
og blir høytidelig over-
rakt på Trim og Trenings 
Høstfest i november.  Det 
er fi ne premier til de som 
vinner 2. og 3. plass også.
 Av andre sosiale 
akti viteter kan vi nevnte 
vårt koselige sommertreff 
ved Stordammen en tirsdag 
før St.Hans (et arrangement 
med værforbehold). Der 
hygger vi oss med mat og 
drikke, sang og musikk. På 
siste treningskveld før jul 
korter vi av innetreningen 
litt og har juleavslutning 
med gløgg og pepperkaker
 Det er stor forskjell 
på treningsnivået, men tre-
ningen er lagt opp slik at 
den passer for alle, enten 
man har ambisjoner om å 
delta i løp eller skirenn, el-
ler bare ønsker å bli i be-
dre form. Det morsomme 
er at jo mer du trener, jo 

mer overskudd får du. 
 Synes du dette hø-
res hyggelig ut, så bli med 
i Trim og Trening på Heg-
gedal Barneskole med løps-
/gåtrening kl. 19.00. Det er 
viktig å komme ferdig opp-
varmet til innetreningen.
 Vi har ingen trener 
som styrer utetreningen, 
men du fi nner fort din plass 
i gruppen på det nivået som 
passer nettopp deg.  Er du 
helt utrent, men har lyst til å 
løpe litt, starter du i gå-grup-
pa og løper litt når du føler 
deg godt oppvarmet. Det er 
viktig å ha med seg tørt tre-
ningstøy og innesko til inne-
treningen. Vi ønsker nye og 
gamle medlemmer velkom-
men.  Her er det åpent for 
alle voksne fra 20 til 80 år.
 Trim og Trening 
har i dag 37 medlemmer 
og ledes av Laila Samuel-
sen (lssamuel@online.no, 
mobil nr. 915 66 932. Har 
du spørsmål om gruppa, 
så ta gjerne kontakt for 
nærmere informasjon.
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var Kalle Johannessen. Han 

Trim og Trening er et tilbud Som en inspirasjon til å 

Trim og 
Trening

mer overskudd får du. 
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Nytt ungdomsutvalg i fotballgruppa i HIL
Fotballgruppa har nesten 300 
aktive spiller fordelt på mer enn 
20 lag i aldersgruppen 7-16 år. 
Dette gjør gruppen til den desi-
dert største avdelingen i idretts-

laget. For å gi spillerne mulig-
heten til å engasjere seg mer i 
klubbens utvikling er 2 jenter 
(Christine Kirkhorn og Iselin 
Haugen) og 4 gutter (Joachim 

Karlsen, Otto Kierulf, Anders 
Kroken og Marius Igesund) valgt 
til klubbens ungdomsutvalg. 
Disse 6 skal være med å styre, og 
her skal ledelsen få bryne seg!

Leder HIL:    Terje Bø - 900.30.914 - terje-boe@c2i.net 
Leder fotballgruppa:        Øyvind Borhaug - 971.67.577
        ob@insicta.no
Leder skigruppa:Eva Lill Kvisle - 67491308 og 91877043
            evalill.kvisle@hotmail.com
Leder volleyballgr.:         Konstanse  Ophus  913.60.147  
                                konstanse@ophus.net
Leder trimgruppa:           Laila Samuelsen - 915.66.932

Leder håndballgruppa:                            Tone Karlsen 
Ansvarlig for medlemsskap:  Lars Wigen - 958.40.280
                        l-wigen@online.no
Leder Blåfjellhytta:           Kjetil Jørgensen - 90822196  
                   kjetil.jorgensen@outoelite.no
Leder driftstyret Gjellum:   Karl Gulliksen - 92020809
Bane- og vaktmester på Gjellum:       Simon Johansen 
                  91854434, (booking av Gjellum - send SMS).
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Heggedal Idrettslag arrangerer i år 
for 24. gang innendørs cup i fotball. 
I fjor deltok 148 lag fra Akershus, 
Buskerud og Oslo. Cupen arrange-
res over tre helger, den første, 29. og 
30. mars er for de eldste, gutter og 
jenter født i 94 og 95. Helgen etter 
er det gutter og jenter født i 96 og 
97, og til sist er det de yngste som 
skal ilden, de som er født i 98, 99 
og 2000. 
Primus motor for cupen, Bente 
Hauge i HIL, håper på litt færre 
deltagere i år, slik at de ender opp 
på mellom 110 og 120 lag de tre hel-
gene cupen går. Campene går over 
15 minutter, og har fem spillere 
– inkludert keeper – på hvert lag. 
 
Historisk tilbakeblikk
Fra ”Vårt blad”s reportasje fra cu-
pen i 1989 har vi sakset følgende: 
”Da sluttstrek var over for på-
melding satt vi med ca. 250 lag 
som ville være med! Men Asker og 
Vollen hadde ikke meldt på noen 
lag. Så da Vollen og Asker hadde 
rotet seg ferdig med påmeldingen, 

12 dager etter fristens utløp, satt 
vi med 265 lag som ville delta. Hva 
skulle vi gjøre?
I forhold til ’88 cupen hadde vi 
130 lag for mye. Her hadde styret 
også fått problemer med for lite 
sponsorinntekter, så vi måtte også 
eventuelt utvide antall lag i for-
hold til ’88. Hvordan skulle vi få 
tid til alt? Tanken om å låne hall 
i Asker var framme, men det ville 
skape problemer med vakter etc. 
Vel da tok de tre forannevnte (Else 

Nordlien, Petter Østensen og Thor 
Steinheim, red. anm.) for seg tidene 
imellom hver kamp, utvidelse av 
start fredag, lørdag og søndag, 
pluss å forlenge kveldene litt og 
kom frem til 187 lag som fi kk være 
med fra 42 klubber og 22 lag fra 
egen stall. I løpet av de fi re helger 
cupen varte, hadde vi minimalt med 
tidsproblemer, det fungerte 99 % 
i forhold til klokka. Så vi fi kk alle 
kampene til å fungere meget bra og 
nesten ikke klager.”

Heggedal Cup 2008

Bilde fra fjorårets Heggedal Cup
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Informasjon fra Asker kommune:
Prosjekter i Heggedal HEGGEDAL SENTRUM 

Asker kommune i diskusjon med innbyggerne
Undergang ved jernbanestasjonen?
Dette er et av spørsmålene innbyggerne i Heggedal 
har stilt Asker kommune i brukerforumet. Kom-
munen kvitterer ut dette med å undersøke gjennom-
førbarhet og kostnader. Tre alternativer vurderes: 

1. Gangbro med trapper og ramper ned på perron-
gene

2. Gangbro med trapper ned på perrongene og un-
dergang med ramper

3. Bare undergang med ramper

Asker kommune understreker at gangbroa ikke bare 
vil betjene stasjonsområdet, men også vil være en 
svært viktig gang- og sykkelforbindelse mellom øst- 
og vestsiden av stasjonsområdet.

Brukerforumet  er etablert i forbindelse med utviklingen av 
Heggedal sentrum og har som formål å sørge for god dialog 
med utveksling av synspunkter og problemstillinger, mel-
lom innbyggerne i Heggedal og de ulike aktørene som skal 
utvikle Heggedal sentrum. Se for øvrig Heggedalsposten nr 
5-2007, side 26.

Hva med gang- og sykkeltrafi kken?
Den nye planen for Heggedal sentrum med nytt 
veisystem og nytt stasjonsområde gir også nye veier 
for de gående og syklende. For å sikre at de løsnin-
gene som velges er gode, vil det bli gjennomført en 
trafi kk analyse. Resultatet vil bli sammenfattet i en 
oversiktsplan som vil bli presentert for brukerfo-
rumet. 

Er det satt av nok plass til parkering ved den nye 
stasjonen?
Den nye planen for stasjonsområdet gir 30-50 nye 
parkeringsplasser i forhold til dagens situasjon. Det 
er viktig at parkeringen ligger nær stasjonen. En 
utvid else mot Hallenskog er derfor lite aktuelt. En 
fram tidig utvidelsesmulighet vil ligge i å bygge i 
fl ere plan eller i fjellet på vestsiden av sporet. For 
øvrig bør det legges vekt på at trafi kkøkningen til 
det nye kollektiv knutepunktet først og fremst skjer 
med busser som korresponderer med toget. I den nye 
kommune planen legges det dessuten opp til at ny 
boligutbygging i Heggedal først og fremst skal skje i 
gangavstand til stasjonsområdet.

GJELLUM STADION
Kunstgressbanen er underveis
Asker kommune har begynt å arbeide med den nye 
kunstgressbanen på Gjellum. Vinteren går med til 
planlegging og anbudsrunder. Spaden settes sann-
synligvis i jorda i løpet av sommeren slik at hele 
anlegget kan stå ferdig i løpet av høsten.

Av Per Øystein Funderud – prosjektleder for Asker kommune  januar 2008         
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I 2005 og 2006 var det lokale 
kulturuker i ”Kulturfabrikken”, 
med konserter og forestillinger 
i de gamle spinnerisalene fra 
Uldvarefabrikken. Salene var 
bare delvis ryddet, men med 
noen liter maling, litt parkett, 
noen tepper på veggene og 
godvilje fra brannvesenet, ble 
det stemningsfulle lokaler. 
Mange av oss fi kk det første 
møtet med fabrikken.

Schioldborg jobber nå med å 
få opp en organisering av kun-
stmiljøet i fabrikken. Det skal 
dannes en arbeidsgruppe med rep-
resentanter for kunstnerne, kunst-
fagskolen og Tandberg Eiendom. 
Deres første oppgave blir å organ-
isere den offi sielle åpningen av 
Kulturfabrikken. Videre skal det 
lages en driftsplan med program 
for utstillinger og andre arrange-
menter. 

Tungt kunstnermiljø i ombygd Fabrikk

inngangspartiet – er beholdt som 
felles utstillings- og arrangement-
sområde. Her vil det bli galleri, 
med salgsutstillinger og forestill-
inger.

Heggedalsposten møter malerne 
Marit Mjerskaug og Harald Schi-
oldborg, som bor vegg i vegg i 
atelier nr.11 og 12. De fl yttet inn 
i fabrikken i juni, og kom fra en 
villa som huset pensler og staffeli 
for fi re malere på Drengsrud. 

I løpet av det siste året har de 
gamle spinnerisalene i Fabrikken 
gjennomgått en forvandling. Tre 
av de fi re hallene er delt inn i 
til sammen 12 atelieer med god 
takhøyde, fl otte takbuer og atmos-
fære. Og alle atelierene er utleid – 
til malere, fotografer, keramikere, 
skulptører og lydkunstnere. Med  
kunstfagskolen og 20-25 kunst-
nere i ”midtbygget”, er fabrikken 
blitt et kunstmiljø med tyngde. 
”Storsalen” – som ligger nærmest 

Det er nok ikke tilfeldig at Schioldborg er blitt 
utnevnt til rollen som koordinator for driften av 
Kulturfabrikken, med en lang arbeidskarriere 
innen bedriftsledelse bak seg. I en kunstbrosjyre 
presenteres han slik:

”Harald Schioldborg jr. er utdannet innen shipping og 
logistikk – og har hele sin arbeidskarriere jobbet med 
frakt og agentur av ledende internasjonale rederier og 
logistikkonsern. Denne interessen fl yter fremdeles tjukt 
i blodet, men den som intet våger....
Interessen for kunsten har vært pleiet på og av i lengre 
tid. I mange år preget av interesse for fotokunst, men 
de siste årene blitt mer involvert i akryl- og oljema-
ling. Siden slutten av 2006 har dette nå blitt full-
tidsjobb. Slik begynte en epoke under arbeidstittel; 
Midlertidig uten slips.

Kunstnere er ikke hva de var. Bohemen med sin 
absinth og vin er byttet ut med PC og kaffemas-
kin. Riktignok var det en espressomaskin, men 
likevel.Malerne foran Schioldborgs bilde 

“Jostedalsbreen”. (Foto: D.H.Sæther)

Kulturfabrikken

Lyse og trivelige lokaler med 
særpreg. (foto: D.H.Sæther)
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Offi siell åpning.
”Kulturfabrikken” skal 
offi sielt åpnes 1. og 2.mars. 
Programmet er ikke klart, 
men det blir utstillinger, 
åpne atelierer og kultur-
innslag. Det er også ønsker 
om lokale bidrag. 
Skuespilleren Magne 
Skjævesland skal på scenen 
med en av sine ”Vin-
jeproduksjoner”.

Harald Schioldborg “tjuvstartet” med en separatut-
stilling i Fabrikken november 2007. Nybakt ordfører 
Conradi åpnet utstillingen, som ble en suksess. Så 
godt som hele utstillingen ble solgt.

Kulturfabrikken

Schioldborg vil oriente-
re om den “nye” fabrik-
ken og hvordan driften 
er tenkt på nærmiljø-
konferansen på Gjellum 
9.februar.

Foto: Anders Rolland

Teskt: Dag Henning Sæther

Vi har moderne utstyr i trivelige, lyse 
lokaler i GELLUM SENTER.
Vårt mål er at du blir fornøyd.  For oss er 
det like viktig at tennene dine blir pene, 
som at de blir hele og holdbare.  
Om du er engstlig for å gå til tannlegen, 
tar vi  spesiellt godt hånd om deg, med 
LYSTGASS om du ønsker.

Mer informasjon fi nner du på vår webside: www.w-tannklinikk.no

Dine tenner skal vare i mange år.
Er det lenge siden du var hos

tannlegen?
La oss ta vare på dine tenner.

Gjellum senter, Heggedal.  Tlf.: 66 79 61 64  e-mail.: lillanw@online.no
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Gjellum barnepark holder til i Øvre Gjellumvei 4 (sidebygget til Gjellum Idrettsan-
legg). Det ble bygget og etablert på midten av sytti-tallet av foreldre. Dette er den 
eneste barneparken igjen i Heggedal. 

Parken eies og drives av foreldre til barn i parken, og baserer sine inntekter på 
tilskudd fra Asker kommune, dugnad og foreldrebetaling. Parken er for barn fra 1,5 
år til 5 år og har åpent 4 timer om dagen i sommerhalvåret og 3,5 timer i vinter-
halvåret. Parken følger skolens ferier, bortsett fra høstferien, da er det åpent.

Prisen er kr 1200,- pr mnd. pr barn, og man BEHOLDER kontantstøtten! De 
ansatte ved parken er: Anne-Lise K. Nilsen og Mette Østergaard 

Telefon til parken: 66 79 64 97
Hilsen fra formann i parken; Marte Linnea Skau - tlf: 950 67 967.

postenpostenpostenHeggedals Side 30Smånytt

2. uke i februar er det 2 år siden 
Daniel møtte Photoshop. Det er blitt 
et sterkt kompaniskap. Med dette 
dataprogrammet kan han pynte på 
gjenstander og mennesker, eller 
manipulere dem til det ugjenkjen-
lige. Biler plukkes fra hverandre og 
settes sammen til ukjente og nye 
modeller. Mye tid går med foran 
PC-skjermene, men i tillegg til data, 

Fotograf – illustrasjonsdesigner – tegner - dykker
Daniel Hovdahl (13)

har han arvet sin fars interesse for 
dykking. I en alder av 13-år har han 
65 dykk i Rødehavet!

Innenfor foto- og illustrasjons-
bransjen har Daniel planer om å 
fi nne seg et levebrød som frilancer. 
Men foreløpig kan han ha det moro, 
og for eksempel lage sin egen ”helår-
sutgave” av utsikten over Gjellum-
vannet (se under). Det begynner med 

vinter på Sætre, våren er kommet 
på Gjellum, og det er full sommer i 
Kloppedalen. 

Dag Henning Sæther

Hilsen fra formann i parken; Marte Linnea Skau - tlf: Bildene i Heggedalskalenderen 2008.
Dessverre glemte vi å oppgi fotograf eller hvor 

bildene kommer fra. De gamle bildene er hentet fra 
Asker Biblioteks samlinger, bortsett fra februarbildet, 
som er utlånt av Arvid Høgli. Disse fotografene har 
æren for de nye bildene:

Daniel Hovdahl: Januar (Blåkiosken), mars (Heg-
gedal skole), juli (Gjellum samfunnshus),  august 
(butikken i Guibekken), oktober (Heggedal kirke) og 
november (verkstedet i Guibekken)

Stein Berge: Februar (Shell-stasjonen), april 
(Heggedal sentrum) og juni (Gjellum sett fra 
Transmator’n).

Ole-Hermann Bjor: Mai (Heggedal meieri) og 
september (Heggedalssenteret)

Desember-bildene er tatt av Stein Berge (sentrum) 
og Dag Henning Sæther (modellen)

Heggedalsposten beklager 
historieforfalskning!

I artikkelen om de gamle for-

retningene i Heggedal i nummer 

5-2007, er det påpekt en feil: 

Da Gunnar Gravalid overtok 

etter Dokken i Gjellumsenteret, 

fortsatte kona, Torbjørg Grava-
lid med kolonialforretningen i    

”Rustad Meieri” i noen år.

Løsning på premiekryssord i julenummeret:
Riktig løsning var:
”Heggedalspostens julenummer med kalender for året 
som kommer etter det vi nå har hatt”
Vi aksepterer små avvik i det siste ordet, og disse blir 
premiert:
Jorunn Jordan, Torenroseveien 4, 3042 Drammen
Kari Orderud, Øvre Gjellum vei 8c, 1389 Heggedal
Christian Christensen, Gudolf Blakstadsvei 30, 1392 Vettre
Jan Kjønigsen, Heggedalskogen 21, 1389 Heggedal

Gjellum barnepark ønsker seg fl ere barn!
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Del 1. Eksisterende fellestiltak 
og aktiviteter.

”Kveldssonen” - kurstilbud
Orientering om tilbudet v/representant for styret.
Hva slags nye kurs er interessante for lokalmiljøet?
Trenger kurskomite/styre!

Kulturuken i Asker 2008 (18.-27.april) 
Årets program i Heggedal?
Hvordan skal vi handtere Askers kulturuker lokalt?

17.mai (v/repr. for 17.mai-komiteen)
Ønsker fra komiteen? Diskusjon.

Heggedalsposten
Utgivelsesplan for 2008
Ønsker fra organisasjonene og ”befolkningen”?
Opprettelse av lokalarkiv – med bilder og artikler
Har vi behov for en lokal arrangementskalender?

Brukerutvalgene for 
Reguleringsplanen for Heggedal sentrum
Nærmiljøsenteret (tidl. menighetssenteret)

Pause m/bevertning

Del 2. Nye tiltak

Organisering av ”Kulturfabrikken” 
v/Harald Schioldborg
Hvordan er fabrikken organisert?
Hvem er kontaktpersoner for lokaler, samarbeid m.m

Heggedalsdager 2008 (14.-15. juni)?
Presentasjon av planer
Diskusjon 

Lokal kulturuke i november 2008?

Heggedalsposten på nettet? 
Lokal portal med nettsider eller linker til nettsider).

Diskusjon om nærmiljøtiltak.
Nye behov. Ideer og synspunkter

Nærmiljøkonferanse på Gjellum
lørdag 9.februar kl. 10.00-14.00

Løsning på premiekryssord i julenummeret:
Riktig løsning var:
”Heggedalspostens julenummer med kalender for året 
som kommer etter det vi nå har hatt”
Vi aksepterer små avvik i det siste ordet, og disse blir 
premiert:
Jorunn Jordan, Torenroseveien 4, 3042 Drammen
Kari Orderud, Øvre Gjellum vei 8c, 1389 Heggedal
Christian Christensen, Gudolf Blakstadsvei 30, 1392 Vettre
Jan Kjønigsen, Heggedalskogen 21, 1389 Heggedal

En solid fagmann innen elektroinnstallasjon - som omfatter alt med el-nettet, og det som er koplet til nettet.
Kom til butikken: mandag - fredag 10-16/17 - lørdag 10-13.  Heggedalsbakken 3 - midt i Heggedal sentrum.

Eller ring oss på tlf: 6679.6818 -  901.24.432 - rask levering - tilbud gis - referanser kan skaffes.   

 Alle organisasjoner, skolene og 
privatpersoner i Heggedal invi-
teres til “nærmiljøkonferanse” 
på Gjellum lørdag 9.februar ca, 
kl.10.00-14.00. Konferansen ar-
rangeres i samarbeid med Asker 
Kommune, seksjon for kultur og 
frivillighet. Tanken med konfe-
ransen er å styrke og forbedre de 

fellesprosjektene og tiltakene vi 
allerede har i Heggedal, og vur-
dere nye tiltak. 
Vedlagt følger en foreløpig 
dagsorden. Vi tar gjerne imot 
kommentarer og forslag til nye 
tema. Vi håper at alle organisasjo-
nene har anledning til å stille med 
(minst) to representanter. Endelig 

dagsorden med møtested sendes 
ut ca. 14 dager før møtet. Noen av 
sakene er omtalt i dette nummer 
av Heggedalsposten.
NB! Påmelding til Dag Henning 
Sæther på tlf. 66 79 71 04 eller 
d-hen-sa@online.no innen torsdag 
7.februar.

Dag Henning Sæther
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TEKNOSERV er  total leverandør av IT tjenester . Firmaet ble etablert 
i 1992 og har siden den tid servet små og store bedrifter i Akershus. 
Med fokus på å yte topp service og effektivitet overfor kundene 
er TEKNOSERV meget konkurransedyktig innenfor IT-sektoren.  
TEKNOSERV er i dag IT-SUPPORT AVDELINGEN til mange større og 
mindre firma i Asker og Bærum. Dette er bedrifter som trenger en 
fast IT kontakt, som kommer raskt  til stede ved problememer.  
Tilgjengelighet er nøkkelordet når det gjelder bedrifter-IT og 
support. Raskt på stedet, også i helger og som svarer på telefonen 
hele døgnet. 

PC SERVICE-SUPPORT
midt i Heggedal !

TEKNOSERV

TEKNOSERV    
Vollenveien 144B
1389 Heggedal 
Tel. 909 303 79 
erik@teknoserv.no

For private:

• Får fart på treige PCèr!

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flying av data mellom  
 gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering  

• Salg av ny PC

• Telefonsupport

For firma

• Vi er DIN IT avdeling!

• Brukerstøtte 24 timer.

• Rask support, på dagen

• Bred erfaring

• Opplæring

• Nettverk og servere
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