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Lokal oppvarming

Vi leser så mye om global opp- På nittitallet var vi en del ivrige
varming, og et hett diskusjoinstema er om denne oppvarmingen er menneskeskapt eller ikke.
Eksperter og allvitere trykkes
til de enkelte gruppers høyre
eller venstre bryst, alt etter hva
de mener i sakens anledning.
Kommer havet til å stige seksti
centimeter, seks meter eller –
gud forby – seksti meter? Det
kommer an på hvor fort isen på
Grønland og i Antarktis smelter.
Hvor fort skjer det? Karttegnere
later til å gå en lukrativ framtid i
møte, uansett hva som skjer.

Da vi flyttet til Heggedal på

første halvdel av åttitallet, varte
vinteren fra oktober til april, og
gjennomsnittstemperaturn fra
januar til mars lå langt under 20
blå. Den gangen hadde vi vondt
for å tro på den eldre naboen,
som fortalte at da han vokste
opp, lå det jamtover tre – fire
meter snø i Rødsåsen hver vinter. En tenåring vil i dag ha like
vondt for å tro det når vi forteller om vinterne på åttitallet.

heggedøler som engasjerte oss i
velforening og næringsforening,
og prøvde å skape litt liv og fart
i et langsomt utdøende sentrum.
Vi snekret scener hvor politikerne sto på rekke og rad og
lovte økt innsats i Heggedal. Nå,
nesten tjue år seinere, begynner ting å skje, noen av løftene
begynner å bli opppfylt. Og det
er bra.

Heggedal er ei flott bygd, med

lange, stolte tradisjoner, som
fortjener mye mer enn å bli en
«soveby» lengst sør i Asker.
Vi vet at man først blir «ekte»
heggedøl i tredje generasjon,
men pytt, pytt, vi har lov å være
stolte av Heggedal, uansett
hvor lenge vi har bodd her. Det
varmer et ”gammelt” heggedalshjerte å se hvordan det yrer av
liv og initiativ for tiden. Støtt
opp om de lokale tiltakene, du
som bor i Heggedal, det er det
som skaper lokal oppvarming.
Det trenger vi.
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Harald Skar på sin 70-årsdag. I 2008
vil han fylle 84 år.

J

eg, Harald Skar, er født 14. juni 1926
i Heggedal i Asker. Mine foreldre,
Agnes og Hallor Skar, bodde da tilleie
hos Hedvig og Nils Underland som
drev kolonialforretning rett ovenfor
Heggedal stasjon (se HP nr-5-2007, side
16). Jeg ble født hjemme ved hjelp av
jordmor Marie Hansen.

Da jeg var omtrent ett år gammel,

flyttet vi over til den andre siden av
Gjellumvannet, i annen etasje hos Gui,Is-Gui’n - som mannen ble kalt, fordi
han drev med is-skjæring på Gjellumvannet, (huset er nåværende Vollenveien 158 – over muren før svingen ved
Kloppedalen).

Is-skjæring var en viktig tilleggsnæ-

ring for flere bønder og hesteeiere i distriktet. Isen ble lastet opp på jernbanevogner på Heggedal stasjon og sendt til
Oslo – eller skipet ut i Vollen. Dette var

Harald Skar (83 år) skriver i
denne artikkelen om sine første
14 år i Heggedal - fra 1926 til
1940, da krigen kom til Norge og til Heggedal.
Artikkelen gir et bilde av en
bortsjemt ”jævelunge”, og Harald
gir oss et innblikk i en barndom
og en oppvekst som nok var
typisk for mange unger i denne
tidsperioden i Norge.
Men artikkelen forteller også
noe om Heggedal i denne tidsepoken - bl.a. ved at Harald bodde
tre steder i Heggedal, sammen
med sine foreldre og senere yngre
søsken; først hos Underland (i en
av kolonialbutikkene i Heggedal),

deretter hos ”Isgui’n” i Kloppedalen (over den store muren i
svingen), og tilslutt flyttet familien stolt inn i selvbygd enebolig
på Sætre terrasse (Sætre terrasse
nr 15). Artikkelen har bilder av
alle 3 stedene.
Som 20 åring bosatte Harald
seg i Oslo, fikk seg flott villa på
Nordstrand - og han bor nå i Ski.
Harald arbeidet i alle år med
oversjøisk skipsfart i rederiet Wilhelm Wilhelmsen - frem til han
gikk av med pensjon.
Tittelen på denne artikkelen
har redaksjonen selv hentet fra
den berømte førkrigsfilmen, fra et
lite gruvesamfunn i Wales.

før den moderne fryseteknikken kom.

ui’n hadde hest også. Han hadde
diverse kjøreoppdrag privat og for
kommunen. Når hesten gikk på beite
i haven, syntes jeg det var stor stas å
få den til å trave avsted. Det greide
jeg ved å kaste småstein på den. En
morgen lå hesten død ute på gårdsplassen. Dyrlegen var der og det hersket
stor oppstandelse. Jeg ble stiv av
skrekk. Altså hadde jeg drept hesten.
Jeg regnet med at den hadde løpt mot
piggtrådgjerdet og skadet seg - nettopp
slik som far hadde advart meg mot. Jeg
hylte av fortvilelse, og det var ingen
som kunne trøste meg. Senere fikk jeg
høre at dødsårsaken var ”kværsilla”,
en hals- og lungesykdom. Men jeg har
aldri senere kastet stein etter hest.

Det aller første jeg kan huske fra min
barndom var at jeg lå i armkroken til
mor. Jeg minnes den koselige varmen
og den syrlige lukten av kropp. Far
luktet helt annerledes; tobakk!

V

i bodde ca 5 år hos Gui’n. På den
tiden utviklet jeg meg til en bortskjemt
liten jævelunge. I matveien ble jeg meget vanskelig. Ingen mat var god nok.
Helst ville jeg bare ha loff og kjøttkaker. Foreldrene mine ble så fortvilet at
de tok meg med til dr. Næss i Asker.

De mente jeg ble altfor tynn. ”Gutten

er i god form han” sa dr. Næss, ”Det
han trenger er en porsjon juling”. Jeg
likte ikke doktoren etter dette besøket.
Mors søster Ingrid kom på besøk en
dag, og da møtte jeg henne ute på gården med ordene: ”Se på armane mine
tante, se å tynne dem er, jeg spiser ikke
jeg”. Tante hadde med sjokolade og jeg
spiste.

G

Dette var Haralds første hjemsted. Du finner
det rett over Heggedal stasjon.

ui’n hadde høner, og det å jage
høner var min spesialitet. Spesielt var
det moro når de flakset over hønsegårdgjerdet og inn i skauen. Men en dag
fikk jeg meg en forskrekkelse. Jeg var
godt i gang med å jage høner da hanen
plutselig kom farende ut av hønsehuset,
rett på meg og hakket meg i tommelen.
Jeg hylte og fór opp til mor for å sladre
på hanen. Der var det ingen trøst å få.
”Du kan bare ha det så godt når du
jager hønene”, sa hun.

G

Fru Gui hadde sånne fine myrteplanter
i vinduene. Myrt var visst moderne
som prydplante på den tid. En dag det
var stille i huset, gikk jeg inn der, fant
en saks og klippet ned en god del av
plantene. Jeg fortalte til mor hva jeg
hadde gjort, hun undersøkte saken, så
fikk jeg ris, ja, for vi hadde ordentlig
bjerkeris,- og så måtte mor kjøpe nye
myrter.

I

1931 ble min bror Arne født, og jeg
tror nok at etter hvert tok ikke mine
foreldre så mye hensyn til mine matønsker. Jeg fikk beskjed om å spise den
maten som stod på bordet, eller jeg fikk
gå. Var det da f.eks. suppekjøtt eller
lapskaus, da gikk jeg, stod bak døren
og jeipet og kom med lavmælte trusler.
Jeg torde ikke si det høyt, for da ville

Heggedals posten

“Grønn var min barndoms dal”

Side 4

”Grønn var min barndoms dal”
kunne gå. For meg var dette en stor
lettelse.

Heggedal var et stort industristed

Dette er dagens utgave av huset til Gui’n.
Den venstre fløyen ble bygget på 1980-90tallet. Adressen er Vollenveien 158 - og du
finner over muren før Kloppedalen.

det smelle temmelig kvikt. Jeg hadde
nå fått et nytt vesen å plage - den lille
broren min. Han lå i sengen og hadde
det med å sutte på tommelen. Da fant
jeg på å binde en hyssing til hånden
hans. Så satt jeg der ved sengen, og
hver gang han prøvde å putte fingeren i
munnen, rykket jeg til og ungen skrek.
Så var mor der, og så var det for meg en
ny omgang. Bråk ble det også da jeg et
par tre år senere lurte ungen til å sette
bare rumpa bort til den varme vedovnen da vi skulle legge oss om kvelden.
”Halal sa det”, sa gutten så jeg kunne
ikke komme unna.

Det var i disse årene jeg for første

gang hørte om Quisling. Det hadde
seg slik at noen andre gutter og jeg
stjal spiker og materialer fra et nybygg
i nærheten. Vi holdt på å bygge hytte
borte i skaukanten. Så en dag jeg skulle
hente mer spiker kom en av arbeidskarene over meg. Jeg fikk grov kjeft og
beskjed om at hvis dette gjentok seg,
skulle han sørge for at Quisling kom og
tok meg. Hvorfor akkurat Quisling? Jo,
grunnen var sikkert at det var på denne
tid at man hadde alt oppstyret med
Quisling og det påståtte overfallet på
ham i Stortinget. Angivelig skulle han
ha blitt dusjet med pepper av en ukjent
person. Dette var altså før 1940.

G

ui’n syntes nok jeg var en plagsom
drittunge og han sa tydelig fra at jeg
ville komme til helvete. Jeg lurte på åssen det var i helvete, og han utbroderte
da i detalj hvorledes det var der med
store og små djevler, hvorledes de kløp
med gloandes tenger og helte smelta
bly over slemme mennesker etter at de
var døde. Jeg forstod jo utmerket godt
at jeg sannsynligvis ville havne på et
slikt sted. Men så spurte jeg om jeg
ikke kunne slippe hvis jeg ble snill fra
i dag av. Jo, Gui’n mente det kanskje

på denne tiden. Den største bedriften
var Heggedal Uldvarefabrik, Ullvar’n,
med langt innpå 200 arbeidere. Ved
arbeidstidens slutt gikk fabrikksirenen,
dvs kl 5 (kl 17), og straks etter stilte jeg
meg opp ved hovedveien for å vente på
Franke, Herman Franke, veverimesteren på fabrikken, en tysker som snakket noe gebrokkent norsk. Han bodde i
nabohuset og hver dag fikk jeg av ham
et merke som lå inne i sigarettpakkene på den tid, enten det var merkene
Sossidi eller Teddy. En serie som gikk
over lang tid var fotografier av norske
fotballag. Jeg syntes han snakket litt
rart: ”Ach, der Harald, ja”.

O

m sommeren var det ofte besøk av
tatere. Folk var litt redd dem, tyv-pakk
ble de beskyldt for å være, og skumle
til å slåss - rispet folk opp med kniv. De
slo gjerne leir nede ved Gjellumvannet
med vognene og hestene sine.
Der var det en fin liten gresslette. En
dag kom det en liten taterjente opp til
oss for å be om drikkevann i spannet
sitt. Det fikk hun og så sa far at jeg fikk
bære ned spannet for henne. Jeg husker
jeg syntes at det var den peneste jenta
jeg noen gang hadde sett. Nede hos
taterne ble jeg godt mottatt. Klem og
kyss av damene og både brød og kaffe.
Jeg drakk kaffe jeg - jeg som ellers
ikke engang kunne drikke melk med
luftbobler på. Boblene stakk jeg hull
på med knappenål. Brød var jeg heller
ikke begeistret for. I alle fall sørget jeg
for å gjemme bort skorpene.

I

1932 kjøpte far og mor tomt på
Sætrejordet (dagens Sætre terasse), like
ved der Sætre Kjeksfabrik i sin tid ble
startet, og hus ble satt opp av byggmester Johansen i løpet av et års tid (han

bodde skrå over for Gui’n). Nå tror jeg
nesten mine foreldres lykkeligste tid
begynte. Hvor de må ha gledet seg over
huset og den fine haven de etter hvert
anla. Dette var jo i tredve-årene med
den økonomiske depresjon som hersket
i Norge, ja i hele verden, så det å bygge
hus da, var litt av et særsyn. Far hadde
den store fordel at han var statstjenestemann med fast jobb, telegrafist ved
jernbanen, og kunne dermed få banklån. Jeg husker folk fra hele Heggedal
kom for å se på huset. Det var jo svært
så enkelt, men du verden så stolte mor
og far var.

N

oe som også imponerte besøkende
storligen, var at vi hadde installert vaskemaskin, ikke bryggepanne i kjelleren
som jo var det vanlige.

Mor var gartnerutdannet fra Have-

brugsskolen på Reistad i Lier, så hun
gikk inn for havestellet med liv og sjel.
Alle de blomster hun dyrket frem og
all frukten ble til stor glede for mange
i årene som skulle komme. ”Veronika”
ble eiendommen døpt etter blomsten
veronika som vokste på tomten.

På Sætrejordet, i Villaveien, senere

døpt om til Sætre Terrasse, ble det noen
fine barneår og mange barn å leke med.
Det var riktignok en stor overvekt av
jenter og de kunne være ganske plagsomme. En slik jenteflokk kunne finne
på å rope: ”Harald har driti i buksa,
Harald har driti i buksa!” Når jeg slett
ikke hadde gjort det ble jeg fly forbanna, løp etter for å banke dem opp, men
fikk sjelden tak i noen - de bare lo. En
annen ting med jenter var at de stadig
var etter meg for å se på noe rart, på do
eller inn i ei bu. Ned med buksene - og
ikke si det til noen.

I

1936 ble min yngste bror Øivind
født, og nå syntes jeg det ble vel
mye ungeskrik. I de nærmeste årene
gransket jeg stadig mor for å se om
hun hadde lagt på seg. Jeg hadde på
følelsen at en unge til, kunne jeg ikke
greie. Spesielt var det irriterende alltid
å ha Arne hengende etter seg,- ”Vent a
Halal, vent a!” Jeg stakk av så fort jeg
kunne.

V

Harald sitt siste barndomshjem - det huset
foreldrene bygget nytt, og som de var så
stolte av. Huset er noe utvidet siden den
gang. Adressen er Sætre terrasse 15.

år familie hadde det etter forholdene
bra i de harde tredve-åra. Vi hadde mat
og klær og varme. Det var det mange
som ikke hadde. Arbeidsløsheten
var stor og offentlige støtteordninger
minimale. Forsorgsforstanderen skrev
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ut matlapper på så og så mye mel,
skummet melk og sild. Direkte pengeutbetalinger ble det veldig strengt med,
for ofte var det slik at en arbeidsløs far
kjøpte øl eller himkok (hjemmebrent),
så snart han fikk penger mellom
hendene. Fortvilelsen var stor hos
mange, og familietragedier var det nok
av. Vi ungene kjente godt til dem som
var ”koneplagere” - de som dengte
kjærring og unger.

Det var nok kvinnene som fikk det

hele til noenlunde å gli, sydde om klær
og husholderte med minimale kontanter. Jeg var ofte på besøk hos en familie
med tre jenter og en far som leilighetsvis kjørte drosje i Oslo. Smått stell var
det der, men mat fikk jeg alltid sammen
med jentene - brød med tynt lag margarin - og så holdt moren brødskiva under
sukkerskåla og drysset forsiktig over.

Bestekameraten min på Heggedal var

Birger Skaar. Han var mørk, av Hardangerslekt, kortvokst og tett - jeg lang
og lys. Sammen var vi et uslåelig team
i slagsmål. Skar og Skaar var det faktisk ingen som gikk løs på. Ikke sjelden
ordnet vi opp i mobbesituasjoner som
andre var kommet opp i.

Så var det sprettert da. Birger og jeg

konstruerte en kjempesak ved hjelp av
en bilslange og kløften i et tre. Med
stålkuler tatt fra avfallshaugen ved en
mekanisk bedrift i Grodalen, skjøt vi
faktisk tvers over Gjellumvannet. Med
slike kuler og vanlig sprettert skjøt vi
også rotter i kjelleren under slakteriet
til Braathen (det hvite huset på venstre siden av Heggedalssenteret). Der
vrimlet det av rotter så store som katter
- syntes vi da - de gasset seg i slakteriavfall. Vi åpnet døren til kjelleren,
og der satt de på rekke og rad og plirte
mot lyset. Så var det bare å trekke av.

J

eg gikk på Heggedal folkeskole. Det
var 7-årig grunnskole den gangen og
vi hadde undervisning annen hver dag.
I 6te og 7de klasse hadde vi frivillig
engelskundervisning de dager vi ikke
hadde vanlig skole. Jeg tror vi hadde en
god skole, til dels hadde vi meget flinke
lærere. Og så var det jo disiplin. De
lærere som ikke maktet situasjonen ved
åndelig og pedagogisk styrke tydde til
korporlig avstraffelse, og det skulle nok
en del til før dette ble påtalt. Vi hadde
en som slo med flat hånd i ryggen, og
det med slik virkning at pusten kunne

Birger og Harald en søndag i 1939.
bli borte for en stund.

Sløyd hadde vi, og vi laget ikke bare

spekefjøler og fuglekasser, men også
taburetter og små bord. Skolehaven var
en fin ting og om høsten kunne det bli
flere trillebårlass å trille hjem med kål,
gulrøtter og poteter. Ellers var det vanlig, at i sommerferien tok vi oss jobb på
en gård. Det gikk mye i luking av kålrot og andre vekster; fryktelig kjedelig
arbeid var det, og uendelig lange renner
for 25 øre pr rand. Mye triveligere
var det med gjeterjobb for Heggedal
Hovedgård. Om høsten hadde skolene
en uke potetferie, og da var de fleste
ungene i gang med ”å pella pottiter.”
Det kunne være en riktig utrivelig tid
i regnvær, eller hvis det hadde vært litt
frost om natten.

matvarer og andre ting, men ellers
skulle livet gå sin vante gang. Man var
blitt litt mer optimistisk når det gjaldt
økonomien. De fleste var i arbeid igjen.
Ifølge Arbeiderpartiet var det selvsagt
de som hadde klart å få bukt med arbeidsledigheten. Dessverre var nok den
europeiske opprustningen en vesentlig
årsak til bedringen. Vare-etterspørselen steg sterkt. Men krigsspøkelset
nærmet seg. Vi hadde mørkleggingsøvelser, evakueringsplaner for Oslo
ble utarbeidet og rasjoneringsplaner
lagt. Forsvaret var neglisjert gjennom
mange år, og nå ble det til og med
holdt innsamling av penger for kjøp av
luftvernkanoner. Vinterkrigen Finland/
Sovjet 39/40 gjorde sterkt inntrykk på
oss, og hatet mot russerne var sterkt.
I mars måtte finnene gi seg. Far var
nå ansatt ved Oslo Vestbanestasjon
(jernbane-bygningene er det fortsatt –
ved siden av Aker brygge).

8

eg har før så vidt nevnt problemer
med jenter, og jeg hadde en opplevelse i
5te klasse som irriterte meg grenseløst.
Jeg kom i krangel med ei jente som ble
kalt ”Snørra”. Hun holdt igjen sykkelen så jeg ikke kom avsted. Så klabbet
jeg selvfølgelig til henne, men da fór
hun på meg, la meg i bakken, satt seg
overskrevs over meg og banket meg
opp. Oppnavnet ”Snørra” hadde hun
fått på grunn av de to grønne stripene
som alltid rant ut av neseborene hennes. Jeg kan fremdeles se ansiktet over
meg, og snørra som dryppet i ansiktet
mitt. Jeg klarte ikke å komme løs - hun
var for sterk, og de andre ungene heiet,
så det gjorde meg ennå mer rasende.
Jeg var ikke høy i hatten da jeg endelig
slapp løs, og jeg tror faktisk det er den
eneste gangen jeg er blitt skikkelig
mørbanket.

de april 1940 kom far sent på kvelden
hjem fra tjenesten og fortalte at de på
stasjonen om kvelden hadde fått merkelige meldinger fra Kristiansand. Det
var kommet i land en masse soldater
og hester fra en båt som var torpedert utenfor Sørlandskysten. Men de
meldinger som forlå gav ikke noen forklaring på skipets bestemmelsessted.
Neste morgen, den 9de, våknet jeg av
kraftige tordenskrall - trodde jeg. Jeg
løp ned på kjøkkenet hvor mor og far
satt og spiste frokost. ”Ja, nå er krigen
kommet til Norge”, sa far. Levenet
vi hørte var kanonild og bomber ved
Oscarsborg (ved Drøbak). I luftlinje er
det ikke så langt fra Heggedal til Drøbak. Vel, vel, jeg fikk jo gå på skolen
som vanlig, og det gjorde jeg. Da jeg
kom ned i Heggedal var det litt nifst,
da et stort fly med kors under vingene
sveipet lavt over fabrikkområdet. På
skolen var det møtt frem en del elever,
men lærer Thune syntes det var best
vi gikk hjem igjen i dag. Utover dagen
var vi vitne til luftkamper mellom norske jagere og tyske fly. Vi gutta syklet
bort til Guitoppen hvor vi hadde utsikt
til Fornebu, og vi kunne se at det kom
en stadig strøm av fly som gikk ned.
Kraftig røykutvikling så vi også - da
vel fra ødelagte fly.

verdenskrig. I begynnelsen merket
vi ikke så mye til den. Folk regnet
nok med at det skulle ble mangel på

Det var den nok for mange nordmenn.
Jeg vil si at den 9de april 1940 markerte at barndommen var over for meg.

J

I 1939 kom utbruddet av den annen

Dagen var uvirkelig - krig i Norge?
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DET ER ÅPNET EN
NY KIROPRAKTORAVD. I HEGGEDAL
Vi er glade for vår nye avdeling i
Heggedal. Under gir vi vårt syn på
vårt fag og det tilbud vi gir deg.

fører Lene Conradi. Også
gårdeier Espen Tandberg
hadde funnet tid til å
komme.

Vi ved Asker Kiropraktorklinikk er

Ordføreren talte kiro-

i dag veldig glade for å åpne den
nye avdelingen her i Heggedal.
Avdelingen er en del av klinikken i
Asker som ble grunnlagt i 1996.

Kiropraktikken er i dag et fag i
sterk vekst, som har fått nye rettigheter, bl.a. med sykemeldingsrett.
Vi vil som spesialister på nerve-,
muskel- og skjelettsystemet være
med på å komplimentere det allerede tilstedeværende helsetilbudet
her i Heggedal.

Ved at vi på klinikken også tilbyr
fysioterapi og massasje vil vi ha
et tverrfaglig dyktig team som ser
frem til et godt samarbeid med legene og fysioterapeutene i området.
Vårt mål er å hjelpe pasienten

til bedre helse. Mange forbinder
kiropraktikk kun med knekk og
brekk, mens vårt hovedmål er å
gjeninnføre optimal nervefunksjon.
Nervefunksjonen kan være avlåst
av nedsatt funksjon i ryggen og kan
påvirke mye.

Et annet viktig mål for oss er å
forebygge plager. Det nytter ikke
lenger å bare behandle for å fjerne
plager eller symptomer, de kommer tilbake! Derfor legger vi også
stor vekt på ernæring, trening og
årsaksbehandling.
Vi er heldige å ha fysioterapeut

Johanna Grind hos oss. Hun er spesialist innen stabiliserende trening,
noe man i dag vet er eneste form for
trening som gir færre tilbakefall av
ryggplager.

Kiropraktorene på sin side er i dag
i gang med videre utdanning innen
ernæring, da man i dag vet at også
kosthold og tilskudd har stor innvirkning på muskel, skjelett, samt
den generelle helse.
I tillegg til de vanlige behandlings-

områder har vi en spesiell interesse
for behandling og forebygging hos
idrettsutøvere. Vi har holdt fore-

Under åpningen 28.februar 2008, inne i avdelingen
i Heggedalssenteret - fra ventre; Styreleder Leif
Agnar Ellevset, Morten Brøtmet, Johanna Grind, Siri
Meckelborg, huseier Espen Tandberg, ordfører Lene
Conradi og daglig leder Håvard Hognerud.

Asker kiropraktorklinikk holder til
i Erteløkka 1 og har eksistert siden
1996. De har et pasient-register på
over 6000 hvorav ca. 1000 med
adresse i Heggedal.
Torsdag 28. februar 2008 åpnet

klinikken en avdeling i Heggedal , i
Heggedalssenteret, Vollenveien 184 .

Den offisielle åpningen ble foretatt

med hele staben tilstede og med orddrag om kroppens oppbygning,
vanlige skader, behandling og forebygning for over 60 idrettslag og
håper også å kunne hjelpe idretten
her i Heggedal.

praktorenes sak idet hun
viste til at hurtig behandling bringer pasienten
raskere tilbake i arbeid.
Det er jo et faktum at nesten 50 % av sykefraværet
i Norge skyldes muskelskjelettlidelser.

Så heggedøler, kjenn

deres besøkelsestid! Dere
behøver slett ikke lenger reise vekk,
for å få orden på vonde rygger og
nakker eller andre skjelett,- nerve- og
muskellidelser.

De ser også til barn og gravide for å
redusere mulighetene for komplikasjoner og plager, for eksempel bekkensmerter, spedbarnskolikk, etc.
Klinikken behandler uavhengig av

legehenvisning, men samarbeider tett
med leger og fysioterapeuter.

Se den detaljerte beskrivelsen i spal-

tene til venstre.

Siste felt vi vil nevne er barn og

gravide, som vi også brenner veldig
for. Forebyggende behandling hos
gravide kan redusere sjansen for
komplikasjoner og plager under
graviditeten. Og etter en fødsel
sjekker vi ofte barna. Selve fødselen er noe av det mest traumatiske
belastning vi er gjennom i forhold
til skjellettets størrelse, og det kan
være greit å sjekke at funksjonen er
som den skal, selv om ikke barnet
har plager, som f.eks ved kolikk.

Vi gleder oss alle til å starte opp

her i Heggedal og vi er virkelig
glade for den positive mottagelsen
vi har fått fra folk her i bygda.

Under åpningen utenfor avdelingen på
Heggedal - bak Heggedalssenteret.
Fra venstre; Siri Meckelborg, Johanna
Grind, ordfører Lene Conradi, Morten
Brøtmet, styreleder Leif Agnar Ellevset
og daglig leder Håvard Hognerud.

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Odd Lars Vanberg. Presentasjoen betales av bedriften.
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ASKER MØBELTAPETSERVERKSTED JUBILERER ;
50 ÅR ! - HVORAV 46 ÅR i HEGGEDAL
Disse er kjent for sin topp kvalitet. De leverer fra Arendal i syd til Valdres og Gudbrandsdalen i nord. De leverer til kongehuset, rikfolk og kjendiser - og til deg og meg!

Sjefen sjøl – John Gabrielsen, sønn av
grunnleggeren Johnny Gabrielsen. John
er en dyktig møbeltapetserer og gitarist,
og en likandes kar som gjerne ser at
flere Heggedøler stikker innom.

Øyunn Røkke – det kvinnelige innslaget i
forretningen.

Sebastian Takserås, altmuligmann – og
det er han som henter og bringer.
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Bjørn Carlsen
Bjørns Carlsens figurative bilder kan ofte virke voldsomme med groteske elementer av avkappede lemmer og
fabellignende figurer. Har en bare kjennskap til kunstneren gjennom et par av de voldsomste motivene kunne
en vente å møte en person i sterkt opprør og ubalanse.
Men tar du kontakt med personen bak kunsten møter
du en positiv og velvillig person – men også en person
som er urolig og bekymret for verden og samfunnets utvikling.

Tekst og foto: Ole-Herman Bjor
Vi treffer Bjørn Carlsen i atelieret i
Heggedal. Han forteller at han kom
til Heggedal i 1968 på grunn av kona
Marianne som var fra Heggedal. Selv
er han fra Oslo og vokste opp ikke
langt fra Munch-museet. Jeg giftet
meg til Heggedal – sier Bjørn. Huset
i Grønliveien hvor de nå bor sto klart
i 1980. I underetasjen er det atelier/
visningsrom. Han bruker også ofte
atelieret på Bondi – tidligere misjons-

Bjørn Carlsen fra den første tida i
Heggedal. (Foto Karlsen)

huset Emmaus – eller et atelier hos
sønnen som bor i Røyken.
Bjørn begynner med å snakke om
fargenes virkning på oss. Tette farger
kommer mot oss – gjennomskinnelige flater trekker seg lenger vekk.
I en bildekomposisjon gjelder det å
balansere dette med fargenes valør

og intensitet. Ivrig viser han hvordan
dette har blitt vektlagt i noen av
bildene som omgir ham i atelieret.
Kan du fortelle hvorfor og hvordan du ble kunstner?
Interessen for tegning og maling begynte i 14–15-års alderen. Jeg
tenkte på hva jeg skulle bli, men å

Fakta om Bjørn Carlsen:
•

Født i Oslo 1945

•

Flyttet til Heggedal 1968

•

Gift med Marianne

•

Bolig i Grønliveien i Heggedal. Her og på Bondi (Gamle Emmaus) har
han atelier.

•

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1965-1967)

•

Statens Kunstakademi i Oslo, maleriavdelingen (1967-1971).

•

Statens Kunstakademi i Oslo, grafikkavdelingen (1974-1975)

•

Debuterte: 1972

•

Professor i maleri ved Statens Kunstakademi (1980 – 1985)

•

Utstillinger: Separatutstilling i Oslo, Bergen, København, Arendal, Kristiansand, Tromsø, Stavanger, Seljord, Trondheim, Asker

Hans arbeider er representert ved Nasjonalgalleriet og mange av våre
fremste gallerier og samlinger bl.a på Slottet. Carlsen laget sceneteppet til
Asker kulturhus i 1980. Ett av rommene i Asker kulturhus er dekorert med
hans bilder og kalles Bjørn Carlsen-rommet.
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Prof. Siri Meyer om
”Solen føder skyggen”:
I 1995 malte Bjørn Carlsen et bilde med tittelen Solen føder skyggen. Bildet springer
ut av tradisjonen. Det henviser til Edvard
Munchs fondmaleri i Aulaen, hvor vi ser et
norsk fjordlandskap med en strålende sol
i midten. Solen er et velkjent bilde på skaperkraften; det som får både mennesker og
natur til å blomstre og vokse. Hos Munch er
skaperkraften mannlig. Vi ser solen speile seg
i vannet som en fallisk form.
Carlsen har erstattet det mannlige med
en kvinne. Hun lyser med en rødglødende
glorie - som en Gudsmoder - eller en helliggjort Moder Jord. Kjønnet hennes er bildets
midtpunkt og blikkfang. Og det er virkelig
en skapende kvinne: hun har nettopp født.
Barnet - mannslingen i forgrunnen - sitter
litt ustøtt mellom de sprikende beina hennes.
Han er fremdeles blodig. Og velskapt er han
ikke. På den ene hånden har han bare tre
fingre; de mangler helt på den andre, han
har ingen bein, og han sleper rundt på en
tung pose som vokser ut av navlestrengen. Moren er ikke god. Hun holder en blodig kniv i hånden, og stirrer på
oss med øyne som i en død hodeskalle. Det er den kastrerende kvinnen, skaperkraften som destruksjon, vi møter i

velge kunst som yrke var fjernt. Ikke
kjente han andre kunstnere heller
selv om han senere har funnet at han
ikke er den eneste i slekten med slike
interesser. Derfor dro han til sjøs og
begynte som elektrikerlærling, se-

Bjørn Carlsen har vært en pådriver
for å etablere Galleri Trafo i Asker.
Her fra en utstilling i mai 2007 foran
maleriet ”Hudløs”.

nere maskingutt og elektrikerassistent. Men da han nærmet seg tjue år
tok han med seg noen av bildene sine
under armen og møtte opp på Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole
for å få dem vurdert. Bildene ble tatt
imot med beskjed om at han kunne
komme tilbake noen timer senere.
Bildene viste tydeligvis potensialet i
Bjørn som kunstner, for da han kom
tilbake, fikk han av rektor Håkon
Stenstadvold beskjed om at han
straks kunne begynne på skolen.
Du er plaget med dysleksi, har det
hatt betydning for yrkesvalget?
Jeg slet med skolearbeidet –
spesielt med skriving. Jeg gjorde derfor lite lekser og læreren var bekymret. Men etter en utredning fikk jeg
beskjed om at det ikke var noe galt
med evnene. Muntlige fag var lettere,
spesielt kristendom. Fortellingene
som var illustrert gjennom Indremisjonens flanellograf satt skikkelig.
Det blir ofte referert til Edvard
Munch i omtaler av deg. Kan du si

litt om forholdet til kunsten hans?
Jeg møtte Munchs kunst i ungdomsårene gjennom besøk på
Munch-museet. Jeg gikk også for å se
kunst på Nasjonalgalleriet. Maleteknikken til de gamle romantikerne
virket komplisert og vanskelig. Den
gang trodde jeg det var lettere å male
som Munch. Dessuten var det noe
med følelsen i bildene som tiltrakk
meg. Ungdom i tenårene – som jeg
var da – er gjerne litt melankolske
og hans bilder syntes jeg hadde et
slikt preg. Senere har jeg endret
syn på hva som er lett og vanskelig,
men Munchs bilder betyr fremdeles
veldig mye for meg. Munchs bilder er
nærmere naturen og livet. Munch er
profet – romantikerne er skolelærere!
Det ser ut til at bildene dine omhandler eksistensielle spørsmål. Kan
du si litt om hvordan du opplever
menneskets forhold til og plassering i
universet?
Naturen er viktig – den er fantastisk! Jeg undrer meg ofte over ska
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Pippi og Donald 2002 - Pastell
perverket. Ingenting oppstår av
seg selv. Jo mer vi lærer om naturen
og alle arter som fins på jorda, jo mer
imponerende er det. Menneskene
tror de er verdensmestere, men greier
ikke engang å lage en meitemark.
Jorda er gammel og flyter i universet
og menneskene er nye på planeten.
Jorda og naturen på den er sårbar,
men mennesket behandler ikke jorda
med varsomhet. Derfor tror jeg
kanskje naturen en dag vil ta mak-

I atelieret i Grønnliveien.

ten tilbake. Mennesket har utviklet
teknologi, men ikke seg selv. Det er
vanskelig å tro på noe spesielt, men
jeg har alltid følt at mennesket er en
sjel. Det endrer vårt forhold til tida.
Tid er ubalanse, men for en sjel er
ikke tid noe vanskelig. At mennesket er sjel får også konsekvenser for
hvordan mennesker forholder seg
til hverandre. Selv har jeg arbeidet
mye med begrepet tilgivelse. Menneskeheten har ett fellesskap – er en.

Siden mennesket også er ondt trengs
tilgivelsen.
Når jeg ser bildene dine føler
jeg at de taler mer til mine følelser
enn til min logiske sans. Bildene
taler gjennom et sterkt fargevalg og
komposisjon, men også gjennom figurative elementer som for eksempel
Donald-figuren.
Donald-figuren oppsto på begynnelsen av 80-tallet. Donald representerer en syntetisk verden, en verden
med fraskrivelse av ansvar. I bildet
”Kadaveret suges” blir Moder jord
voldtatt av en Donald-figur. Donald
representerer menneskets trang til
drømmeland og illusjonsrus.
Noen ganger bruker du menneskelignende vesener for å illustrere
forhold som ikke direkte omhandler
mennesker, f. eks i ”Solen føder
skyggen - 1995”. Hva ligger bak et
slikt valg?
Ikke alt som er skapt er perfekt,
men det er en del av det skapte. Vi
må ikke drepe alt som ikke er perfekt. Nazistene prøvde å fjerne det de
oppfattet som ikke perfekt eller som
ikke passet inn, men vi vet det endte
med forferdelse. Vi må ikke se for
materielt på livet. Vi er ikke her for å
lykkes, men for å vokse!
Seksualitet er ofte tema i verkene
dine. Legger du vekt på seksualiteten
som en forutsetning for fødsel og
videreføring av menneskets eksistens
eller som en beskrivelse av menneskets drifter og følelsesmessige
opplevelser?
Det er ofte seksualitet i bildene,
men bildene er aldri erotiske. Seksualitet er en del av menneskets
natur som driver oss i ulike retninger
og som av og til får oss til å gjøre
ting vi ikke ønsker. Seksualiteten
er en forutsetning for menneskets
eksistens, men gir ikke alltid lykke
verken for en selv eller andre. Ofte
fører det til smerte. Nå om dagen
leser vi om ”Lommemannen”. Han er
neppe glad for de handlinger seksualiteten har fått ham til å gjøre.
Du er opptatt av naturen og alt
som lever på jorda. Er du optimist
for utviklingen?
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Johannes Rød til
Heggedalsposten om
Bjørn Carlsen

Afgahnske blomster Pastell (2002)
Mennesket må bli mer bevisst.
Jorda får ikke puste – så en naturkatastrofe kommer nok, jorda selv
korrigerer oss. Vi skal ikke være
gratispassasjerer på denne kloden.
Vi må lære å ta ansvar i felleskap.
Og selv vokser vi ved å ta ansvar for

hverandre.
På 70-tallet laget jeg bildet ”Objektsamler”: Hvis jeg får ting blir jeg
bra. I dag ser vi at dette ikke er greit.
Det er ikke plass til all søpla vi lager.
Et ord til slutt!

Et av rommene i Asker kulturhus er dekorert med bilder av Bjørn Carlsen
og omtales som ”Bjørn Carlsen rommet”. Det tredelte maleriet på veggen til
venstre har tittelen ”Jorda er et egg – Sola er en høne” (1990).
Mer å lese:
•

Helge Koefoed: Bjørn Carlsen – Undring over tingenes tilstand

•

Hans-Jakob Brun: Bjørn Carlsen – Fabel aktig

Med sin første separatutstilling i
Kunstnerforbundet i Oslo i 1972
innledet Bjørn Carlsen et kunstnerskap som i de neste tiårene utviklet
seg til et av de mest markante i
norsk kunsthistorie. Med impulser
fra ekspresjonistene, surrealistene og den britiske kunstneren
Francis Bacon utviklet han i løpet
av 1970-årene et svært personlig
uttrykk. Ingen kommer uberørt fra
et møte med Carlsens billedverden,
motiv og teknikk aktiverer både de
rasjonelle og følelsesmessige sider
i oss. Hans gransking av menneskets indre irrganger materialiseres
i kompromissløse fortellinger i
kraftige og kontrastfylte fargeflater.
Figurene kan være tegneserieaktige
og enkle, og har som historiene de
er en del av noe tidløst og universelt
ved seg. Titler som Sjelen hentes
(1985); Skaperen (1990); Smerten
(1993) viser til en kunstner som
arbeider med de helt grunnleggende
problemstillingene i tilværelsen.
I det alvorlige og eksistensielle er
ofte innbakt humor og lekenhet som
for eksempel i bildene I Australia
(1985) og Pippi og Donald (2002).
Bjørn Carlsen er innkjøpt til alle
norske museer og offentlige samlinger av betydning, og han er et viktig
innslag i de fleste private samlinger.
I de senere år har Carlsen blant
annet markert seg med utstillingen
Møte med Munch på Munch museet (2004), og opprettelsen av det
såkalte Carlsen-rommet i Asker
Johannes Rød er frilands konservator og kunsthistoriker. Han har
tidligere vært ansatt ved Munchmuseet, Nasjonalgalleriet
og Statens
Kunstakademi.
Rød har skrevet en rekke
artikler og
flere bøker
innenfor kunstfeltet.
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Nyhuskollen Panorama:

Heggedals fineste utsikt

I løpet av de siste ti årene har tomta i den bratte skråningen over
Kloppedalen nærmest vært en kasteball mellom interesserte og potensielle utbyggere, til Rolf Erik Halmrast i Cibora Eiendom kjøpte
tomta for tre år siden. Først da begynte ting å skje.

Utsikten fra Nyhuskollen Panorama
blir fantastisk. Midtsommers vil du
kunne nyte solnedgangen helt til
klokka er nesten elleve om kvelden.

- Ting tar tid, sier Halmrast,
og viser til arbeidet med å få
godkjent en reguleringsplan for
en slik utbygging. Ikke at det
har vært problemer med å få
godkjent planene, det er bare det at
byråkratiets kvern maler fryktelig
langsomt. I forhold til tidligere
planer, som hadde terrassehus som
mål, måtte både prosjektet som
sådan og reguleringsplanene gjøres
om, noe som faktisk er gjort i flere
omganger. Første juli 2007 var
imidlertid alt klappet og klart, og
spaden kunne stikkes i jorden og
arbeidet ta til.

liggende mer enn 30 meter høyere
enn Gjellumvannet, så utsikten
blir upåklagelig hele veien. Til
sammenlikning sitter kranføreren i
dag 30 meter over bakken.
Byggene vil inneholde 39

Men så blir det fint også, da.
Leilighetene, fordelt på to hus,
kommer til å få Heggedals fineste
utsikt, og med det en kveldssol få
andre kan skryte av. Når været er
bra, selvfølgelig. Hver leilighet
utstyres med en stor, vestvendt
terrasse, hvor det til og med er
ferdig opplegg for gass til grilling.

To hus
La oss se på husene først: Det
bygges altså to hus, øverst i
skråningen en blokk med 28
leiligheter i fire etasjer pluss
garasjekjeller. Øverste etasje
har bare fire
leiligheter, som
vil fremstå som
fire eneboliger når
en kommer fra
Røykenveien, som
blir atkomstveien
til boligene. I
forkant, lenger
ned i skråningen,
blir hus 2 liggende
med sine elleve
leiligheter i fire
etasjer, hvor
øverste etasje
er i høyde med
garasjekjelleren
i hus 1. Første
etasje i det
nederste huset blir

Denne bedriftspresentasjonen er laget av Heggedalsposten, og betalt av Cibora Eiendom AS.
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Bedriftspresentasjon: Nyhuskollen Panorama

Adm.dir. Rolf Erik Halmrast i Cibora
Eiendom
leiligheter på fra drøye 60 og opp
til 130 kvadratmeter, alle som sagt
med store, vestvendte balkonger/
terrasser. Det er heis i begge
husene, og heisene er dimensjonert
til å kunne ta ambulansebårer. Dette
er noe en regner med kommer til
å bli et forskriftskrav i løpet av et
års tid, og derved i praktisk bruk
først om omlag fem år, men her er
utbyggerne altså føre var. Også en
ting å tenke på om du skal flytte inn
med piano!

Velutstyrte leiligheter
Leilighetene er velutstyrte. Alle
våtrom er flislagte, og det er parkett
på alle andre gulv. I bodene er det
vinyl på gulvet. Et ekstra pluss er
takhøyden – den er nesten femten
centimeter over ”normalen”. En
annen ting er at det er lagt inn gass
i alle leilighetene, med egen måler
til hver leilighet. I hus nr. 2 er det
også gasspeis i stua, noe som er
en valgfri mulighet i de største
leilighetene i hus nr. 1.
For øvrig skjer all
oppvarming med elektrisitet, men
på grunn av leilighetenes utforming
så blir ikke behovet for energi
til oppvarming særlig stort. Med
store vindusflater mot vest blir alle
leilighetene lyse og trivelige, og
med østveggen liggende helt inntil
fjellet i de nederste etasjene sparer
en altså en del på oppvarming.

Byggeleder Tor Kleiven i Skanska

Sikkerhet og høy kvalitet
Bygningene ligger i en relativt bratt
skråning, men man skal ikke være
redd for å skli ned av den grunn.
Begge husene er boltet fast til
fjellet – både under og i bakkant –
etter en såkalt hundreårsstandard,
noe som også garanterer at husene
blir stående der de er selv om det
skulle komme jordskjelv. I det
hele tatt ligger SKANSKA, som
har totalentreprisen på prosjektet,
litt i forkant av det som gjelder av
normer og forskrifter.
Snart utsolgt
I skrivende stund (primo mars) er
27 av leilighetene solgt. Mange
voksne heggedøler vil ha en
litt enklere hverdag, og slippe
vedlikeholds- og hagearbeid på
eget hus. Men også Askerbøringer
som er lei levenet som følger med
å bo i Asker sentrum, kan også ha
interesse av diss leilighetene. En
og annen utflytta Heggedøl som
lengter hjem igjen er også blant
kjøperne.
Salget av leilighetene skjer
gjennom DnB NOR Eiendom, og
salgsansvarlig Sverre Nielsen har
ingen bekymringer om at prosjektet
ikke skal være ferdig solgt i god tid
før de første flytter inn i desember.
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Salgsleder Sverre Nielsen i DnB
NOR Eiendom

30 meter over bakken sitter kranføreren, like mange meter som
den nederste etasjen i den fremste
blokka blir liggende over Gjellumvannet.

Priser
Prisen på leilighetene som er
igjen ligger på fra 27 000 pr kvm.
Den største og dyreste leiligheten
koster 4.950.000. Men den er solgt.
Av de som er ledige, koster den
største 4,8 millioner, og består av
130 kvadratmeter ren luksus – og
Heggedals fineste utsikt.
Fullstendig oversikt over priser
og hvor mange leiligheter som er
igjen kan du finne om du går inn på
www.nyhuskollen.no.

Tekst og fotos: Frode Th. Omdahl, Heggedalsposten.
Presentasjonen er betalt av Cibora Eiendom.
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Glimt fra Gjellum som friidrettsarena
gjennom 83 år - sommeren 2008 er det slutt
Asker kommunestyres vedtak om å legge kunstgress på Gjellum stadion betyr slutten på en æra. Gjellum har
vært brukt til organisert friidrett helt fra 1920-tallet – men fra midtsommers 2008 blir fotballen enerådende på
anlegget. Her er et tilbakeblikk på en del av det som har skjedd av friidrett på Gjellum i disse nærmere 3 mannsaldrene. Det er naturligvis ikke mulig å få med hele historien her. Det faller naturlig å konsentrere seg om tre tidsperioder: De første 30 åra – en femårsperiode 1967-71 – og til slutt 1990-2008.

De første 30 åra
”IF Djerv” ble stiftet i 1914, og
bare et par år senere deltar de første
Djerv-medlemmene i friidrett. Baneforholdene for friidrett i Heggedal
var svært primitive. I et avisutklipp
fra 1924 står det om et stevne i
Lier at ”…også mange av de andre
resultatene maa siges at være bra,
naar man vet at ”Djerv” ikke har
saa meget som en ordentlig plads at

I mangel av egen bane, arrangerte
Djerv stevne på Slemmestad i 1924.
træne paa.”
Egen bane
Men sommeren etter, 1925, dukker
Gjellum opp i referatene, og søndag
7.juni arrangeres det første klubbstevne på den nye grassletta, med litt av
et program: 60 m – 1500 m – terrengløp ”Gjellumskogen Rundt”
(4000 m) – Høide – Længde – Tresteg – Stav – Kule – Diskos - Spyd.
”Pokalkamper”
Ellers viser friidrettsgruppas
protokoller at det var populært med
”pokalkamper” mot andre klubber,
og straks Gjellum var klar, inngikk
”Djerv” avtaler med en rekke klubber i omegnen om 2-3 kamper mot
hver. Første motstander var Asker

Resultatlistene fra 1925 inneholder navn som skulle sette
”Djerv” på friidrettskartet i
mange år framover: Ingvald Bretten (800/1500/3000 m), Bjarne
og Rolf Yggeseth, Borge Bækkelund, Richard Thoresen, Wilhelm
Kjelldal, Karsten Karlsen, Sigurd
Homstvedt (alle var svært allsidige) – og blant ungdommene
under 16 år finner vi navn som
Hans Vestengen, Finn Yggeseth,
Ragnar Larsen, Gustav Jansen og
Henry Jordan. I Old Boys klasse
i klubbmesterskapet på Gjellum
dette året deltok R. Olafson, G.
Magnussen og K. Hagen (fornavn
mangler).
Året etter, 1926, dukker flere
unge gutter (under 16 år) opp:
Levi og Sackeus Kjelldal, (særlig
Levi gjorde mange sterke resultater senere), Arne Abrahamsen, AlSkiklubb. Første kamp på Gjellum
endte uavgjort i poeng, men Asker
vant på antall seire. I returkampen på Askers bane var imidlertid
”Djervkarene” overlegne. En tredje
kamp måtte til, på Askers bane med
”Djerv” som arrangør. Den endte
med en overlegen seier til ”Djerv”.
Det var tydelig at den friidrettsbanen klubben hadde fått på Gjellum – selv om den var enkel - hadde
stimulert mange til å begynne med
friidrett. Pokalkampene fortsatte å
prege friidretten i klubben. I 1926-28
møtte de Liungen, Tanum og Furuseth IL. Og ”Djerv” bød på overraskende god motstand mot Dram-

Av Arne Sæther
mensklubben ”Sturla”.
Men oppmannen bemerker i
protollen etter 28-sesongen: ”Ellers
har jo mangelen av en god treningsplass gjort sitt”. Virksomheten i
friidrettsgruppa ser også ut til å ha
vært laber fram mot 1934. Antakelig
har det skjedd noe med banen på
Gjellum, for da dukker det opp nye
pokalkamper. Klubben arrangerer
også nasjonalt stevne 8.juli 1934,
med god deltakelse og gode resultater. Selveste Erik Sjøvall deltok, og
Oppmann i friidrettsgruppa i
1927 var løperen Ingvald Bretten,
som i disse årene hadde startet
i en rekke nasjonale stevner, og
hevdet seg meget godt på 800 m,
1500 m og 3000 m. Også Bjarne
Yggeseth gjorde seg bemerket
bl.a. med 6,37 m i lengde i et nasjonalt stevne på Bislett (1927).
løp 100 m (senere norsk rekordholder
med 10,4 sek). På 800 m ble førstemann i mål, Aksel Gundersen fra
IF Hellas, diskvalifisert ”… da han
bremset av på farten på opløpsiden
– ganske oplagt for å undgå oprykning til seniorklassen”.
Djervstafetten
Viktigste hendelse i 1934 var
likevel at klubben startet opp med
”Djervstafetten”, som skulle bli lagt
merke til langt utenfor Heggedal.
Den vil bli omtalt i neste nummer av
Heggedalsposten.
Langdistanseløperne preger nå
mer og mer det som skjer i ”Djerv”s
friidrettsgruppe. Det ser ut til at
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”Djervstafetten” samler det meste av
interessen blant egne arrangementer,
og mange løpere deltar også i nasjonale stevner.
I et klubbmesterskap i 1935 er deltakelsen igjen stor i alle øvelser, og

GJELLUM
i 1936 stilte klubben for første gang
lag i Holmenkollstafetten, og på ny
ble det pokalkamp, denne gang mot
Fossum IF og Lommedalen IL. Her
ble det tap mot begge lag. På Gjellum tapte klubben en pokalkamp mot
Sportsklubben Ørnulf fra Oslo.”…
og pokalen blev utdelt umiddelbart
efter stevnet på kjøkkenet på Gjellum”.
I 1939 var pokalkampen mot
”Ørnulf” det eneste friidrettsstevnet
som ble holdt. Djerv tapte det første
oppgjøret, men denne pokalkampen
ble aldri fullført på grunn av krigsutbruddet.

Referat i Budstikka 21.08.1938
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Fredsmarsj
Gruppa startet opp igjen med
å arrangere ”Fredsmarjen” i 1945,
med 440 deltakere. Året etter fikk
klubben en flott representant, Arvid
Lund, som hevdet seg helt i norgestoppen i hopp uten tilløp, og senere
også på sprint. Dermed gikk klubben
over til å arrangere hopp uten tilløp
på Heggedal skole, bl.a. flere kretsmesterskap. Baneøvelsene kom igjen
litt i ”bakleksa”. Gjellum forsvinner mer og mer ut av protokollene
utover på 50-tallet, og blir erstattet
av terrengløp, og terrengstafetter,
Holmenkollstafetten m.v. Ved siden
av Lund hevdet Einar Erikson seg i

Så ”eksploderte” det i 1967!
Etter en lang dvale kom friidrettsgruppa på beina igjen sommeren
1967. Undertegnede, som på den
tida var leder av Heggedal skoles
idrettsutvalg, organiserte et skoleidrettsstevne på Gjellum 16.juni
– med 103 barn. Det ga mersmak.
Baneforholdene var heller dårlige for
løp, mens grusbanen som var anlagt
i østre ende av fotballbanen, kunne
benyttes til hopp og kast.
Approberte stevner
Det første approberte stevnet ble arrangert i september, med god støtte
fra skolens idrettsutvalg. Stevnet
samlet 133 barn og unge i alderen
7-14 år. Grunnlaget var lagt! Men
da en skulle starte opp neste sesong,
la fotballen beslag på Gjellum hele
forsommeren 1968, slik at både
trening og stevner ble umuliggjort.
Friidrettsgruppa lot seg ikke stoppe,
og fikk fra 1.juli satt av såpass med
tid at en kunne komme i gang igjen.
Gruppa arrangerte 6 approberte stevner i juli og august. Og til tross for
sommerferietid, var tilstrømningen
til stevnene meget stor. Og at miljøet
gav resultater, fikk vi bevis for i KM
allerede første sesongen: Bent Arne
Sæther tok en overlegen seier i spyd,
på det 3. beste resultatet i landet i 15årsklassen.
Flere kretsmestere
Gruppa stilte også opp i stevner

utenfor Asker: bl.a. i Nittedal i 1969,
og tok med seg 2 seire: Wenche
Gudem (11) og Morten Ericsson (11)
vant begge lengde. Dagen etter stilte
9 unge opp i et stevne på Abilsø, og
her vant Morten Johansen (10) 60 m,
og Elisabeth Sæther (11) slengball.
Det var oppsiktsvekkende hvor godt
de unge utøverne hevdet seg med
så kort karriere bak seg. HIL tok en
rekke kretsmesterskap denne og de
Det er mange som ser tilbake på
disse sommerne med friidrett
på Gjellum med glede. Det var
et yrende liv, og barn og voksne
koste seg i hverandres selskap.
Gleden over personlige rekorder i
løp, hopp og kast var enorm! Alle
resultatene er tatt vare på.
neste 2 sesongene.
Treningen og stevnene fortsatte i
1970 og 1971, men det viste seg etter
hvert vanskelig å få mange nok foreldre til å stille opp som funsjonærer.
Det ble for slitsomt for ei lita gruppe
voksne å holde aktivitetene i gang.
Baneforholdene satte også sterke
begrensninger, og de stadige konfrontasjonene med fotballen tok på

humøret. Og det var på denne tida
ikke lyse utsikter når det gjaldt å få
et bedre friidrettsanlegg på Gjellum.
Friidrett for voksne
Også en del voksne drev aktiv
friidrett i HIL i disse årene, og en
stor gruppe kvinner og menn (ca 20)
avla idrettsmerkeprøver hvert år, og
flere holdt på til de erobret Idrettsmerkestatuetten – noen også Kruset.
Mange av disse var gode hjelpere
under stevnene på Gjellum. Selv om
denne perioden som vi omtaler her,
ikke ble så lang, tror vi den brakte
med seg at nesten alle som var barn
og unge i Heggedal i disse årene,
fikk kontakt med en individuell idrett
med et allsidig utvalg av øvelser – og
kanskje er det ingen tilfeldighet at
mange av disse ungdommene har satt
sport etter seg både lokalt, nasjonalt
og internasjonalt?
Så fulgte en lang periode hvor Gjellum riktignok hele tida ble brukt til
friidrettstrening, men hvor det ikke
ble arrangert stevner. På 80-tallet
fikk HILs friidrettsgruppe benytte
Kadettangen i Sandvika, og gruppa
arrangerte en rekke kaststevner som
var meget populære, bl.a. var HIL

Oversikter og resultatlister fra stevnene på Gjellum i åra 1967-71 viser at
328 barn og unge deltok én eller flere ganger i friidrett for HIL. Når Heggedal skole på den tida hadde 230 elever, er det et formidabelt antall!
Fortsetter neste side
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3.EPOKE (1990-2008)
Etter 15 års planlegging, og energisk
innsats fra lokalmiljøet sto Gjellum
endelig ferdig til bruk våren 1990.
Budsjett: ca 22 mill.kr. Da anlegget
ble tatt i bruk, lød regningen på vel
17 mill. De siste millionene skulle
brukes til bl.a. fast dekke på løpebaner, tilløp etc. ,men først måtte
underlaget ”sette seg”. Det kunne ta
1-2 år. Alle var optimistiske - endelig
skulle Heggedal få et fullverdig friidretts- og fotballstadion. Det skulle

GJELLUM

gå helt annerledes: De 4 millionene
”forsvant” i det stille, verken tilløp
eller løpebaner har fått fast dekke, og
vedtaket om kunstgress på hovedbanen vil ta så mye av løpebanene og
områdene bak de nåværende fotballmålene at friidrettsanlegget raseres.
Store investeringer er med andre ord
gjort til ingen nytte.
Den offisielle åpningen skjedde
1.september 1990, ved ordfører
Eivind Wang, men både fotball og

Side 16

friidrett hadde for lengst tatt anlegget
i bruk. Heggedal IL’s friidrettsgruppe
stod som arrangør da Norges og
Sveriges beste kastveteraner møttes
til landskamp på det nye Gjellumanlegget, 26.-27.mai. Arrangementet ble
en stormende suksess! Arrangørene
fikk ros, og alle var strålende fornøyd
med banen. Det ble en overlegen
norsk seier, med en rekke resultater
i verdensklasse. Svenske veteraner
har stadig denne landskampen som

Fra veteranlandskampen mot Sverige i mai 1990. Til venstre: Det svenske landslaget masjerer inn. Til høyre: Den
norske troppen. (Bildet til høyre er fra ”Vårt Lag” november 1990.)
et svært godt minne, til tross for
poengnederlaget.
Friidrettsgruppa i HIL bestod av ei
gruppe ”godt voksne” utøvere, dvs.
veteraner (over 35 år), og det spesielle
var at de både deltok aktivt, utdannet
seg til dommere, og stod for arrangementer som fikk ord på seg for
å holde meget høy standard. Allerede
i 1992 stod gruppa som arrangør av
det første NM i kastfemkamp for
veteraner. Dette var så vellykket at
Heggedal IL ble bedt om å ta på seg

dette NM-arrangementet flere ganger
- hele 7 NM har gått på Gjellum,
siste gang sommeren 2007. Gjellum
stadion er kjent i friidrettskretser
som det beste kastanlegget i Norge.
Det er satt utallige norske veteranrekorder og mesterskapsrekorder der,
og også to verdensrekorder i kastfemkamp! Når NM går på Gjellum,
er deltakelsen rekordstor.
Hver sommer siden 1990 har det vært
mellom 5 og 10 friidrettsstevner på
Gjellum, ikke bare for veteraner, men

Når kunstgresset legges på gressbanen på Gjellum
til sommeren, vil det bli et hardt slag for friidretten i Heggedal. Men selv om det er ille nok for
oss som er aktive i friidrett i dag, er det langt mer
alvorlig at i all overskuelig framtid vil heggedøler
- unge som eldre - miste muligheten for å prøve
friidrett som et alternativ. Dessuten blir det et
stort tap for norsk friidrett, som mister et av sine
bestet anlegg.
”Gjellum-5er’n” lørdag 30.mai 2008 blir avskjed
med Gjellum som friidrettsarena - det blir en

alle aldersklasser. HIL friidrett stod
også som arrangør av Tinestafetten
ett år (skolestafett over 8x200 m). De
siste årene har den populære ”Gjellum-5er’n” - en nasjonal konkurranse
for veteraner - trukket mange deltakere.
HIL la ned sin friidrettsgruppe i
1999. Fra høsten 1999 har Heggedal
Friidrettsklubb drevet all organisert
friidrett i Heggedal. Klubben har
en stor stab av dyktige dommere og
funksjonærer. 7 av de aktive er norFra veteranstevne på Gjellum i 2006
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VM i Skiflyging i Oberstdorf, Tyskland
Fra Heggedalspostens sport- og utenrik21.-24. februar 2008
sredaksjon, avdelingskontoret for syd-Europa.
”Heggedalsposten” var selvfølgelig tilstede
under vinterens største begivenhet i SydTyskland. Over 120 000 tilskuere fordelt på de 3
konkurransedagene lagde en stemning som en
bare kan oppleve i det festglade Bayern.
Publikum hygget seg med pølser, øl og ”gluhwein”

i sommerlig temperatur og sol fra skyfri himmel.
Deltagere fra hele 18 nasjoner konkurrerte om
individuell og lagmesterskap i denne verdens nest
største skiflygingsbakke der Roar Ljøkelsøy har
bakkerekorden på 223 meter.

Skiflygingsbakken er oppkalt etter konstruktøren Heini
Klopfer og ligger i det absolutt sydligste hjørnet av
Tyskland og ca. 5 km. fra byen Oberstdorf.
Men Oberstdorf har flere skibakker – 5 – i tallet, og
disse ligger nesten midt i den vakre alpelandsbyen. I den
største av den – ” Schattenbergschanze” – arrangeres
det første hopprennet i den årlige Tysk-Østerrikske
hoppuken. Og Heggedøler har vært med på å prege
hopprennet i Oberstdorf!

Men tilbake til årets VM i Oberstdorf. Arne og
Odd Lars var i alpelandsbyen for tiende gang og
ble foreviget med 10-års pokalen som OberstdorfGjest!
Riktignok ble det i år østerriksk dobbeltseier, men
den 8 manns store Heggedalstroppen var mer enn
fornøyd med det de så, spiste, drakk og opplevde!
Hilsen fra Arne Larsen og Odd Lars Vanberg
Journalist Vanberg og skihopper Larsen
med pokalen. Bildet er arrangert.

Arne Larsen var deltager i hoppuka
2 ganger- i 1957/58 og 1958/59riktignok uten noen topp-plassering,
men likevel.
Torbjørn Yggeseth ble Nr. 2
sammenlagt både i sesongen
1962/63 og 1963/64 og vant også det
individuelle rennet i Bischofshofen i
1962 og Oberstdorf i 1963.
Dessuten har de begge prøvd seg
i skiflyging, Arne i Planica og
Vikersund og Torbjørn i Kulm,
Planica, Oberstorf og Vikersund. De
personlige rekordene er h.h.v. 112m
og 135 m.
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VENNER –

med Heggetroll og
Østenstad barnegospel

Foto:
Per-Ola Baalerud og Erna

Lørdag 8. mars var det to stappfulle
forestillinger med syngespillet ”Venner” i Heggedal kirke.
Temaet i syngespillet er vennskap
og mangel på vennskap. Vi får et
tilbakeblikk på Annis (Paula) op-

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80
e-post:

pvekst og skolesituasjon. Som i
alle gode historier ender det også
her godt. Erting blir erstattet med
vennskap!
Bak oppsetningen sto Hegge
troll i samarbeid med Østenstad
barnegospel. Koret ble ledet av Berit
Funderud og Karen Mette Hennig.
Per Øystein Funderud ledet bandet
med keyboard, bass og trommer.
Syngespillet er laget av Karen
Mette Hennig (tekst) og Per Øystein

Årsmøte 20. april
Heggedal menighets årsmøte holdes på Heggetun etter gudstjenesten 20. april. Saker til behandling
er årsrapport og virksomhetsrapport. Forslag til endring av menighetsgrensene i Solbergområdet
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Program
Dag

Dato Klokkeslett

APRIL
Tirsd 1
19:30
Onsd 2
10:30
Sønd. 6
11:00

Aktivitet

Sted

Opplysninger

HK-møte
Babysang
Blomstergudstjeneste

Privat
Heggetun
Heggedal kirke

Menigh.kontoret opplyser om møtested

7
9
13
15

11:30
10:30
11:00
19:30

Kirkefrokost
Babysang
Barnegudstjeneste
HK-møte

Heggetun
Heggetun
Heggedal kirke
Privat

Torsd 17
Fred 18
Sønd. 20

19:30
11:00
11:00

MR-møte
Fredagstreff
Gudstjeneste

Heggetun
Heggetun
Heggedal kirke

Tirsd 22
Sønd. 27

19:30
19:00

Bibelgruppe
Kveldsgudstjeneste

Heggetun
Heggedal kirke

29

19:30

HK-møte

Privat

Mand
Onsd
Sønd.
Tirsd

Tirsd

MAI
Sønd. 4
12:00
Mand 5
11:30
Tirsd 13
19:30

Vårslepp/utegudstjeneste Ved Heggedal kirke
Kirkefrokost
Heggetun
HK-møte
Privat

Sønd. 11
Lørd 17

Høytidsgudstjeneste
17-mai, Hovedgården

Heggedal kirke
Heggedal Hovedgård

Bibelgruppe
Barnegudstjeneste
HK-møte

Heggetun
Heggedal kirke
Privat

Tirsd 20
Sønd. 25
Tirsd 27

11:00
Når barnetoget
stanser
19:30
11:00
19:30

Søndagsskole og
Kirkekaffe på Heggetun
Menighetspleien. Ta med matpakke
Kirkekaffe på Heggetun
Menigh.kontoret opplyser om møtested
Åpen for nye (menn)
Søndagsskole og menigh. årsmøte på
Heggetun
Åpen for nye medlemmer
Team Heggedal medvirker
Kirkekaffe på Heggetun
Menigh.kontoret opplyser om møtested
Åpen for nye (menn)
Leker, salg av pølser mm.
Menighetspleien. Ta med matpakke
Menigh.kontoret opplyser om møtested
Åpen for nye (menn)
Kirkekaffe
Heggetroll deltar
Åpen for nye medlemmer
Kirkekaffe
Menigh.kontoret opplyser om møtested
Åpen for nye (menn)

Torsd 29
19:30
MR-møte
Heggetun
SpeiderneJUNI
møter på Heggetun eller i Lavvoen mandager kl 18:00. Kontakt Ole Hakon Kolberg
Heggetroll
på Heggetun tirsdager
kl 17:00. Kontakt BeritHeggedal
og Per Øystein
Sønd. 1 øver11:00
Gudstjeneste
kirke Funderud
Mand 2
11:30
Kirkefrokost
Heggetun
Menighetspleien. Ta med matpakke
Sønd.
11:00
Gudstjeneste
Heggedal kirke
8
Vårslepp
Tirsd
HK-møte
Privat
Menigh.kontoret opplyser om møtested
10 kl.19:30
4. mai
12:00
Åpen
for nye (menn)
Utegudstjeneste ved Heggetun
Sønd. 22
11:00
Gudstjeneste
Heggedal kirke

med etterfølgende lek og under-

Blomstergudstjeneste
6. april

I de senere årene har det vært
vanlig å pynte kirken i Heggedal med ekstra mye blomster en
søndag etter påske. Bildet er fra

Søndagsskole
Hyggelig påskefrokost samler mange på søndagsskolen!
Søndag 9. mars var rundt 25 små og store samlet til påskefrokost på Heggetun. Vi koste oss med varme rundstykker og godt pålegg –det er fint å spise
sammen!
Søndagsskolen møtes nesten hver søndag på Heggetun kl.11. Vi hører
fortellinger, synger, lager ting, og har det fint sammen. Vi har plass til flere
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Stiftelsen Heggedal Hovedgård
På årets første styremøte13 februar ble nytt
styre konstituert:
Leder : Per Sandbrekke ……………tlf. 66 79 71 96
Nestleder : Odd Lars Vanberg………… ” 66 78 35 96
Sekretær: Wenche Ødegård………….. ” 66 79 87 84
Styremedlemmer: Steinar Fjærvoll…..…… ” 66 79 76 72
Jan-Tore Johnsen…………. ” 66 79 73 31
Svein Mathiassen................. “ 66 79 75 65
Tor Kristian Østeby takket av som leder i en årrekke og ble
behørlig hyllet for sin innsats og interesse for gården.
Etter flere års påvirkning fikk han endelig ledelsen i Asker
Kommune til å bevilge et større pengebeløp til utvendig vedlikehold av eiendommene. Og pengene er forsvarlig anvendt.
Hovedhuset og sidebygningen der Helselaget holder til er reparert og malt. Uthuset og stabburet har LIONS, Heggedal
tatt seg av. Det røde uthuset har fått et fullt utstyrt snekkerverksted med godkjent elektrisk opplegg.
De som titter bak hovedhuset vil se at det er hugget ned trær
og fjernet hekken slik at grassplenen nå vil strekke seg nedover mot demningen og gi et langt åpnere utsyn sydover.

Kjell E.Nilsen - fotografen - og en av Lions-medlemmene som har gjort en formidabel innsats på
Hovedgården.

Altså et økonomisk krafttiltak av kommunen gjennom Stiftelsen og en stor dugnadsinnsats av medlemmene i
LIONS. Daglig Leder på Hovedgården Svein Sivertsen har
vært den entusiastiske pådriver. Bilder av den gamle smia og
”Badstubygningen” er skaffet tilveie og Stiftelsen har planer
om å få dem opp igjen.!!
Hvis Asker Kommune mener alvor med å bygge ut Heggedal, så hvorfor ikke ?
Odd Lars Vanberg

Heggedal Hovedgårds venner
I arbeidsåret mars 2007 til mars 2008 har det blitt arrangert
flere tilstelninger på Hovedgården, foredragsaftener, jazzkonsert, salgsutstilling av kunst og festaftener i samarbeid
med LIONS.
I inneværende år planlegges to – 2 – jazzkonserter. ODEON
JAZZ KVARTETT – Norges fremste ”Tradjazzband” besøker
Hovedgården både onsdag 14.mai og tirsdag 4.november.
Noter deg begge dager, vi garanterer en musikkaften av de
sjeldne!
Dessuten har Venneforeningen tenkt å få til en ”Allsang ettermiddag ” enten på Hovedgården eller i Sentrum under
Heggedalsdagene som planlegges gjennomført 14.-15 Juni.
Odd Lars Vanberg

Svein Aurmark underholder med Aukrusthistorier
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Genek i kjent stil
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Genek’s duo spilte til dans. Lions president
Svein Sivertsen til venstre.

Noen bilder fra Lions’ hyg-

gekveld for pensjonistene
12.februar.
41 pensjonister møttes til fest i de
gamle lokalene - med musikk fra
Genek og Johnny, og god mat og
drikke.

Foto: Kjell E.Nilsen

Over og under: Gjestene hygger seg ved bordene

Kelner Mortensen
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Medlem-

Bli medlem

mer

og du må gjerne ergasjere deg

Send kr 200,- i dag
til konto;
0533.02.25086

Send din mailadresse
til: stein.berge@c2i.net
Tekst: Stein D Berge

Kun relevant info om

Heggedals-TSP - et fasinerende og inspirerende prosjekt til 1 mill
TSP = Trafikk-Sikkerhets-Prosjektet i Heggedal - som er planlagt over 12 måneder

Anders Rolland

anders.rolland@
norskinteraktiv.no
Tlf: 66 78 79 90
M: 905 05 556
Anders håper også
på et ja, men venter
på svaret. Han vil
være med og styre
dette prosjektet.

I forrige nummer av Heggedalsposten (HP nr 1-2008) fortalte vi om de
fire trafikkmålingene fra høsten 2007, og hvilket inntrykk det gav oss
i HV-styret. Vi fortalte også om å starte Heggdals-TSP (Trafikk-Sikkerhets-Prosjekt), som skal vare et år, og kjernen i prosjektet er erkjennelsen at; SLØVHET ER ÅRSAKEN TIL AT VI KJØRER OVER
FARTSGRENSEN. Og det skal tas i bruk både nye tiltak (info-plakater
langs veiene - og fortløpende fartsmålinger), og alle de kjente tiltak, for
å få et kjøreregime som er Heggedal verdig - av flere grunner.
I forrige nummer av HP skrev vi også om prosjektplanen som vi jobbet
med - og denne planen skal være grunnlaget for å søke ”Gjensidigefondet” (døpt om til Gjensidige Stiftelsen), om ca 1 mill kr for å gjennomføre prosjektet. Dette skrives i slutten av feb, og søknadsfristen til
Gjensidigefondet er 1. mars. Når du leser dette er vi i starten av april,
og da har vi kanskje svaret på søknaden. Men vi satser på å få et ja.

Stein D Berge

stein.berge@c2i.net
Tlf: 66 79 70 75
M: 986 95 680
Stein har klippefast
tro på å få et ja, og
han tror det er fullt
mulig å endre holdningene i Heggedal.

ÅPENT MØTE PÅ GJELLUM
ONSDAG 9. APRIL KL 19 - 21.30
Kl 19.00 - 19.50 - Heggedals-TSP

Det er sannsynlig at vi har fått et ja fra Gjensidigefondet - og da blir dette århundrets prosjekt, som skal vise
Heggedal fra en ny side. Vi vil gjennomgå de viktigste
punktene i planen - (se beskrivelsen av prosjektet på
de øvrige sidene til Heggedal Vel - over og til høyre).
Med et nei vil vi se på hva vi kan få til uten den økonomiske støtten fra Gjensidigefondet.

Kl 19.55 - 20.45 - Heggedalsdagene
Planleggingen av Heggedalsdagene har til dette
møtet kommet langt - og lederen for arrangementet;
Dag Henning Sæther vil gå gjennom hele arrangentet. Heggedalsdagene tegner seg til å bli det vi ønsker;
å sette Heggedal på kartet - og for å bidra til å gjøre
Heggedal til et ”Besting sted”. Arrangementet vil både
ha bredde og dybde innen rammen av; FOLKELIG,
FORNØYELIG OG FESTLIG.

Kl 20.45 - 21.00 - PAUSE
Kl 21.00 - 21.30
Årsmøte for Heggedal Vel

Det er sendt ut innkalling til alle medlemmene (ca
125). Årsmøtet inneholder de tradisjonelle postene.
Det viktigste punktet er valg av nytt styre og heving
av kontingenten. Folk som kommer på årsmøtet skal
ikke være nervøse for å bli valgt til noe verv de ikke
ønsker å være med i. Men hvis du som leser dette
tenker; dette er noe jeg virkelig vil være med på - så
skal du bare ta kontakt med Stein (986.95.680), Nils
Petter (909.24.528) eller Irene (6679.7438). Det er ikke
bare styret som er viktig, men det er også fasinerende å
være med i en av arbeidsgruppene (f.eks Heggedal TSP,
Heggedalsdagene eller Heggedalsposten).

Heggedals posten
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Det er vel ikke vi som bare kjører 5-15 km over fartsgrensen som bærer ansvaret?
Ta råkjørerne - det er de som skal stoppes og straffes. Da blir forholdene bra!

Hvis f.eks 95 % av oss lærer oss å

holde fartsgrensen, vil det bli langt
vanskeligere for de siste 5 % å
kjøre som de lyster! Presset kan bli
så stort fra de andre 95 %, at farten
settes betydelig ned!

Det er godt dokumentert at 10-15
km/t over fartsgrensen øker markert muligheten for alvorlige personskader - i forhold til det å holde
fartsgrensen. Det er klare kriterier
for hvilke grenser som settes.

Det er også dokumentert at å kjøre
10-15 km/t over fartsgrensen, øker
mljøutslippene markert - og reduserer kostnadene. Det er god grunn
for at farten i Oslo - for noen veier
- er satt ned fra 80 til 60 km/t.

Er det mulig at vi som befolkning i Heggedal kan endre oss?
Spennende er det om Gjensidigefondet på 100 mill, vi si ja til dette prosjektet!
Et utdrag av planen og søknaden
til Gjensidefondet.
Mål og hensikt med prosjektet

I løpet av et år med aksjoner skal 85

Frode Th Omdahl
f2@bluezone.no
Tlf: 66 90 19 41
M: 970 93 217

Frode er ansatt
som redaksjonssekretær i HP fra
1. jan - og han skal
være prosjektleder
for Heggedals-TSP.
Han og Stein har
utformet planen
og laget ferdig
søknadspspirene til
Gjensidigefondet.
Frode bor nå på
Blakstad, men tidligere var han en trogen Heggedalsbeboer - og entusiast.
Det siste vises ved
at han i 1993-1994
var medlem - og i
1994-1995 var leder
av Heggedal Vel.
Så nå opplever han
omtrent som å ha
kommet hjem - om
han så opprinnelig
kommer fra Stavanger/Sandnes.
Frode er utdannet
innen grafisk design
og journalistikk og det merkes tydelig på hans skriving
og ortografi.
Frode blir presentert på egen side i
dette nr av HP.

% av biltrafikken i Heggedal holde
fartsgrensene - og de siste 15 % skal
ha en gjennomsnittlig fart som ikke
overskrider 10 km/t mer enn gjeldende
fartsgrensen, og at færrest mulig kjører
fortere enn 10 km/t over fartsgrensen. I
de angitte 85 % skal dette inkludere områder der barn og unge ferdes til og fra
skoler og barnehager. I dette bildet skal
det ikke være ulykker med personskade
innen Heggedals grenser.

Det skal settes inn omfattende målinger
på utvalgte steder i hele prosjektperioden - innen Heggedals grenser – ved
hjelp av standardiserte trafikkmålinger,
primært levert av Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening.
Dette prosjektet skal utgjøre et av flere

prosjekter for å nå det langsiktige målet
(ti år!); å gjøre Heggedal til et ”Bestingsted”, (= et attraktivt sted å bo og å leve
- for alle).
Hva finnes av tilsvarende prosjekter
og hva kan oppnås med dette prosjektet?

Når det gjelder det utradisjonelle, er
det ikke kjent for noen av deltakerne i
prosjektgruppen eller i referansegruppen, at tilsvarende tiltak har vært gjennomført i Norge eller i andre land. Men
ulike holdningsskapende prosjekter i
landsmålestokk er kjent. Svakheten med
holdningsskapende tiltak som spesielt
går over et kortere tidsrom, er at folk
ofte raskt går tilbake til sine gamle (u)
vaner. Dette er den viktigste grunnen til
at vi kjører prosjektet over et år. – og at
det konsentrerer seg kun om et mindre
lokalområde. Det kan være aktuelt å
gjenta deler av prosjektet i de etterfølgende årene resultater.

Fakta om

Heggedals-TSP

Organisering. Eier av prosjektet er Heggedal Vel,
som oppretter en styringskomite av folk fra Heggedal. Det opprettes en referansegruppe av eksterne
fagfolk fra Asker kommune, Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening, Politiet i Asker og Bærum,
vegvesenet i Stor-Oslo og Trygg Trafikk. Prosjektgruppa ledes av Frode Th Omdahl, som rapporterer
til styringskomiteen.

Finansering og budsjett. Det foreligger et budsjett på litt under 1 mill kr, satt opp i 15 punkter.
Med mva kommer det opp i ca 1 1/4 mill kr. Dette
skal i sin helhet finansierieres av Gjensidigefondet.
Tidplan.

Detaljplanleggingen starter straks vi
får et ja, og første aksjonsperiode starter når skolen
begynner i august 2008. 2., 3. og 4 aksjonsperiode
kommer i løpet av 2008 og frem til starten på neste
skoleår i 2009. Evalueringen vil antagelig være
ferdig i slutten av 2009.

Tiltak.

Det utradisjonelle tiltaket er å sette opp 22 plakatstativer - og variere disse med ca 70 plakater i løpet
av de 4 aksjonsperiodene. Disse plakatene skal
være morsomme, ironiske og slående (GRUF!) om
både det å holde fartsgrensene - og det å ikke holde
fartsgrensene. Det skal tas fortløpende fartsmålinger før, under og etter hver av aksjonsperiodene. I
tillegg kommer grundig info og spørreundersøkelser
blant befolkningen i Heggedal.
De tradisjonelle tiltakene er ulike typer aksjoner
som går på foreldrekjøring, engasjement av barn
(barnehavene og -skolene), ungdom (ungdomsskolen) og eldre (eldresenteret), ulike aksjoner langs
Røykenveien, måleappareter som viser farten vår
- og ikke minst regulære fartskontroller med bøtelegging.

Utfordring til deg som leser!

Alle som engasjerer seg i dette prosjektet vil bli
invitert inn i en arbeidsgruppe, som spesielt jobber
med et bestemt område av prosjektet.
Årsaken til at prosjektet presenteres før vi har fått et endelig ja, er
to forhold:
1) Neste nr av Heggedalsposten kommer ikke før i månedsskiftet
mai/juni - og da er vi i full gang med planleggingen - gitt at vi har
fått et ja. Derfor ønsker vi tidlig å få kontakt med interesserte.
2) Det er stor sannsynlighet for at prosjektet vil få et ja, fordi vi
oppfyller alle kriterier for tildeling. Med et nei gjør vi også noe!

Har du kommentarer til det som står skrevet på disse 2 sidene, så send en mail til Stein; stein.berge@c2i.net

Heggedals posten

Transmator’n 2008

Det tradisjonelle ”Transformatorrennet”, bedre kjent som
Transmator’n, ble arrangert 2. mars.
Rennet måtte i år flyttes opp til Blåfjellhytta på grunn av snømangelen
nede i Heggedal. Til tross for at det
samme dag ble arrangert Barnas

Holmenkolldag, var det mange som
hadde funnet veien opp til Blåfjellhytta denne flotte søndagen. Sola
skinte fra en knallblå himmel, og
arrangørene hadde klart å lage ei
520 meter lang løype ute på myra
på baksiden av hytta.

Blåfjellhytta
Blåfjellhytta ligger flott
til i Øvre Hallenåsen i
Røyken kommune, på
grensen til Asker, med
kanskje Kjekstadmarkas
mest fantastiske utsikt.
Fra hytta kan en se samtlige
kommuner som omkranser
Indre Oslofjord.
Hytta tilhører og
drives av HIL. Et eget
hyttestyre koordinerer og
administrerer, men medlemmene må alle ta sitt ansvar.
Hytta har tradisjonelt vært
søndagsåpen i ski sesongen,
men fra og med høsten
2008, vil hytta holdes åpen
hver søndag for kioskdrift.
Hytta har peisestue
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og tv-stue, kjøkken og
fire soverom og hems
som kan gi plass for ca.
20 overnattingsgjester,
og hytta har spiseplass
til ca. 40 personer.
Hytta kan i dag
leies ut til både foreninger
og privatpersoner.
Med bil kan du
komme fra Asker forbi
Heggedal jernbanestasjon
og ta opp Plankedalsveien
(Kleiva) og deretter følge
skilt helt frem til hytta.
Ta kontakt med
utleieansvarlig på telefon
41663078, og vi booker
deg gjerne inn.

Først ut og først i mål: Peter Meyer
Vevatne (5) syntes løypa var grei å gå.
23 unger mellom 2 og 11 år stilte til
start, og alle vant. Medaljer ble delt
ut ved målstreken. Eliteidrett, med
andre ord.

Resultater langrenn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
31
32
33
45

Tekst og
foto: Frode
Th. Omdahl

Peter Meyer Vevatne		
Ella Aksnes			
Aleksander Uldalen		
Julian Uldalen			
Renate Pettersen		
Silje Gunby Andreasen		
Viktor Raddum			
Maren Raddum			
Hannah Slåtten Andersen
Isak Wester			
Johannes Aksberg		
Morten Sund			
Svein Arne Løkken		
Jakob Meyer Vevatne		
Eskil Urdal			
Gabriel Bless			
Thomas Stærkby		
Sigurd Tjelle			
Thea Kvinnegard		
Bendik Aksnes			
Helene Bless			
Marte Kvinnegard		
Casper Grønlund		

Alder
5
2
6
2
3
2
4
3
6
5
7
7
8
8
7
8
8
7
7
9
10
10
11
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Tid

5:30
10:54
9:45
18:30
19:25
21:10
11:35
13:06
7:09
14:54
4:05
4:30
3:50
3:32
4:00
2:44
2:26
4:32
4:03
3:11
4:09
3:39
2:58

Side 25

Heggedals posten

Heggedal Idrettslag informerer

Aktivitet i langrennsgruppa året rundt

Tekst og foto:
Eva-Lill Kvisle
Magnus, Gabriel og Sjur, alle gutter 9 år, gikk ROS-sprinten på Konnerud i februar.
Snøen har forlengst smeltet i Heggedal. Det ble en kort skisesong på
Eidjordene i år, men langrennsløperne har visst råd. På Solli har det vært
fine forhold i hele vinter. Ved masta på Solli har det på mandager og
torsdager stadig stått en gjeng kledd
med Heggedalsvester og Heggedalsluer klare til en intervalløkt på ski i
lysløypa. –Og i år stilte 5 langrennsløpere fra Heggedal til start i hovedlandsrennet i Savalen på Tynset!

til rådighet, og særlig den yngste
gruppa har fått færre økter på snø
enn normalt. Det er trangt om plassen på Solli, men neste vinter står ny
lysløypa på Solli klar med lykter i
nye bakker og morsomme svinger.
Det blir et etterlengtet løft både for
skiklubbene og for turfolket i hele
Asker. -Men hvis værgudene gir oss
bare litt snø, byr lysløypa i Vardåsen
på bakker og myrer for enhver smak.
Det er kortere dit.

Det er likevel ikke til å legge skjul
på at snøfattige vintre byr på større
utfordringer enn vi setter pris på.
Både treninger og arrangementer
må tilpasses de snømengder vi har

Rulleskisesongen er igang, og her
kan ikke været stanse oss. Når gangveiene er kosta fri for grus, finner de
eldste barna i langrennsgruppa frem
rulleskiene. Klubben har også egne

Leder HIL: Terje Bø - 900 30 914 - terje-boe@c2i.net
Leder fotballgruppa:
Tom Hermansen - 906 89 574
			
tom_hermansen@hotmail.com
Leder skigruppa:
Eva Lill Kvisle - 918 77 043
			
evalill.kvisle@hotmail.com
Leder volleyballgr.:
Konstanse Ophus 913 60 147
			
konstanse@ophus.net
Leder trimgruppa:
Laila Samuelsen - 915 66 932

rulleski som de aktive kan låne. I
juni har langrennsgruppa rulleskisamling i Heggedal. Samlinga er i
vårt eget nærmiljø, noe som betyr
kort reisevei og lave kostnader. Her
legges grunnlaget for neste skisesong, men kanskje enda viktigere;
sosiale bånd for ungdommene som
liker å gå på ski knyttes.
I september reiser en gjeng til Natrudstilen på Sjusjøen til det flotte
rulleskianlegget der. Her er bilfritt
og bare rulleskiløpere å se i løypa.
Med andre ord et eldorado for de
som liker ski med hjul. Og når oktober kommer, begynner vi langrennsløpere å vente på snøen igjen!

Leder håndballgruppa:
Tone Karlsen - 991 64 453
Ansvarlig for medlemsskap: Lars Wigen - 958 40 280
			
l-wigen@online.no
Leder Blåfjellhytta:
Kjetil Jørgensen - 908 22 196
		
kjetil.jorgensen@autoelite.no
Leder driftstyret Gjellum: Karl Gulliksen - 920 20 809
Bane- og vaktmester på Gjellum:
Simon Johansen
918 54 434, (booking av Gjellum - send SMS)

Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!
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Årsmøte i fotballgruppa

Sist i februar ble det holdt årsmøte i
fotballgruppa i HIL, og fremmøtet
var upåklagelig med omkring 50
medlemmer tilstede. Styret trekker
nemlig ut to sesongkort til landslagets hjemmekamper blant de som
stiller på årsmøtet.

Årsmøtet delte også ut sin første
Ærespris til Årets Ildsjel: Trond
Torgundrud har gjennom mange år
trent Gutter 91 fram til det drivende
dyktige juniorlaget de er i dag.
Tronds innsats har foruten selve
treningen av laget også bestått i å
holde grusbanen ved Hovedgården
Ungdomsskole i stand, og fri for snø
om vinteren. Videre presterte han
– når andre foreldre ikke har stilt
opp – å innkalle kona til «dugnad»
for å kunne kjøre laget til trening og
kamper.
En annen ildsjel i Fotballgruppa ble
også hedret ved sin avgang: Karin
M. Reinkind har ført regnskapet for
både Fotballgruppa, Blåfjellhytta og
HIL siden 2001. Hun takker nå av
med arbeidet for Fotballgruppa, og
ble i den anledning belønnet med et
forhåpejntlig avslappende opphold
ved Drammensfjorden, på Holmsbu
Spa.

Nytt styre i Fotballgruppa (f.v.): Anne Carine Børresen, Gaute Kvarme, Leif
Haarde, Tom Hermansen, Hans-Petter Gundersen og Bente Hauge. (Foto:
Stein D. Berge)

Tekst: Frode Th. Omdahl

Nytt styre

Årsmøtet valgte også nytt styre i
Fotballgruppa. Det nye styret består
av Tom Hermansen, leder, Anne
Carine Børresen, kasserer og Gaute
Kvarme, Leif Haarde, Hans Petter
Gundersen og Bente Hauge, styremedlemmer.

Karin M. Reinkind blir belønnet med
spa-opphold for sin innsats. Her med
avtroppende fotballeder Øyvind Borhaug. (Foto: Frode Th. Omdahl)

Trond Torgundsrud fikk pris som
Årets Ildsjel 2007.(Foto: Stein D.
Berge)

Vil du spille volleyball?
Volleybalgruppa i HIL trenger flere spillere - både menn og kvinner. Vi trener i Heggedalshallen torsdager
fra kl. 20.00. Enten du er en erfaren volleyballspiller eller bare har spilt litt, er du velkommen!
Damelaget spiller i 2. divisjon. Herrelaget har ikke deltatt i seriespill sist sesong, men vi ønsker sterkt å
melde på et lag i serien til høsten
Ta gjerne kontakt med Borghild Sæbø Istad på tlf 91353512 dersom du har spørsmål.
Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!
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Frode Th Omdahl (52) har et stort hjerte for Heggedal - om han så er født i Stavanger,
og at han nå bor på Blakstad. Han er som skapt for jobben som redaksjonssekretær.

Det som karakteriserer Frode er orden, flid, litt beskjedenhet - og ev-

nen til virkelig å gjøre noe med det han er opptatt av. Dette understrekes ved at han i en alder av 52 år startet fulltidsstudium på Universitetet
i Oslo - og nettopp i historie, med det siktemålet at han skal prøve å
finne beviser for hvor det ble av den norrøne befolkningen på Grønland, som ”forsvant sporløst” en gang på 1400-tallet. Det begynte med
slektsforskning og slektshistorie, og siden har det bare ”ballet på seg”.

Frode er født i 1955 i Stavanger og

vokste opp i Sandnes. Han har alltid
vært en ivrig tegner, og som gutt var
han med i sjøspeideren. Når det gjelder
utdanning og arbeidserfaring står det
mye om dette i tekstboksen nede til
venstre.

Hans første jobb var i et trykkeri som
tegneassistent - i et år. Så ble det et år
på folkehøgskole - i forming, tegning og
maling.

Frode Th Omdahl (52 år)

f2@bluezone.no Tlf: 66 90 19 41 – 970
93 217. Th. er forkortelse for Theis. Dette var
tidligere et mye brukt navn på Sørlandet, og
er en dansk/tysk kortform av Matteus. Både
Frodes far og tippoldefar het Theis, og hans
eldste sønn bærer navnet og tradisjonen
videre. Omdahl (Åmdal) er navnet på gården slekten kom fra. Det merkes tydelig når
jeg snakker med Frode, at han er levende
opptatt av historie; både slektshistorie,
norges- og verdenshistorie - og ikke minst
historien om utvandringen fra Norge/Norden til Amerika - også for 1000 år siden.

Frode startet å tegne som liten,

og senere fikk han utdannelse
i tegning og forming fra yrkesskole og folkehøgskole. Han har
handelsskole samt grunnkurs
og fagkurs i markedsføring fra
videregående skole, diplomeksamen i markedsføring og
markedskommunikasjon fra
Instituttet for Markedsføring i
Oslo, samt journalistutdanning
fra NKS/Universitetet i Lund.

F

rode har hatt en rekke stillinger relatert til markedsføring og salg; reklameassistent i Asec AS, PR-sekretær og
senere PR-sjef i Elkem Engineering, reklamesjef i Novio AS,
daglig leder i eget reklamebyrå,
og de siste ti årene har han drevet med salg av båtutstyr.

1.

jan. ansatte vi Frode i en
deltidsstilling som redaksjonssekretær i Heggedalsposten.

Hans neste jobb var hos faren, som
solgte kontormaskiner - og med
handelsskole om kvelden. Frode flyttet
så til Asker (p.g.a. en jente), og jobbet
på Oslo Flaggfabrikk som sjåfør. Det
var ikke greit å være ukjent sjåfør i
Oslo. Første dagen på jobb parkerte han
og var inne med varer - så hørte han
noe som ringte iltert. Var det brannalarmen som gikk? Neida, det var Frode
som hadde parkert i trikkeskinnene!

Frode bodde et par år på Nesodden - og

Frode var i en peride svært aktiv i

Heggedal, ved at han var styremedlem i Heggedal Vel (HV) fra 1993 til
1994, og formann fra 1994 til 1995.
Han var bl.a. med og arrangerte HV
sitt 90 års jubeleum i 1993 med jubeleumsskrift, fest og det hele. Men han
har også vært aktiv i andre foreninger.

overfall. Men etter ni måneder var han
noenlunde restituert, og opplevde da det
mange langtidssyke opplever; å være
uten jobb og uten inntekt.

I 1996 ble han først skilt fra Wenche,
og året etter fikk han hjerteinfarkt, bare
42 år gammel.

Etter mer enn 200 jobbsøknader fikk
han endelig jobb i båtavdelingen
på Maxbo på Holmen - og denne
jobben hadde han i nesten 10 år
- inntil han startet sine fulltids historiestudier på Universitet i Oslo sist høst.

høsten 1976 fikk han jobb som kontorassistent i Friundervisningen (laget
kurskataloger). Senere fikk han
ansvaret for alle undervisningslokalene
til Friundervisningen i Oslo.

I 1979 giftet han seg med Wenche, og i
1984 flyttet de til Rødsåsen i Heggedal
(Persa-huset). Frode har 2 barn, Theis
(20) og Tobias (17).
I 1995 var Frode på besøk i hjembyen,
og han opplevde da et meget stygt

Han har vært styremedlem ved

Asker Kunstskole, nestformann
i Heggedal Handels- og Næringsforening (1991 – 95), han
har hatt diverse verv i Lions Club
Blakstad, blant annet som leder
for en omfattende, årlig kunst- og
håndverksutstilling, fire av de siste
fem årene. Han har i dag sentrale
tillitsverv i Handel og Kontor region
Øst, og er styremedlem i LO Asker
og Bærum.

Høsten 2005 var Frode i USA og holdt
foredrag om likhetene mellom indiansk og norrøn mytologi på en konferanse for historikere og arkeologer .

Presentasjonen er laget av redaksjonen v/Stein D. Berge - fotos: Karin Kvakland
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“Right now”

Den gamle Fabrikken fikk “kjørt seg” da 9.trinn ved Hovedgården
Ungdomsskole framførte årets forestilling “Right now” 12.-14.mars.
Gjennomgangstemaet var rettigheter - som tittelen henspeiler på. Gjennom forestillingen fulgte vi en elevgruppe som jobbet med en prosjektoppgave med dette temaet. Med skuespill og sanger sa elevene sin
mening om likestilling, diskrimnering på grunn av hudfarge og rase,
rettssikkerhet, ytringsfrihet, barnearbeid og ungdommers rett til selv å
bestemme.
Selv om fabrikkhallen ikke er noe ideelt teaterlokale, imponerte forestillingen med spilleglede og overskudd på scene og i orkester, mye
selvironi og humor. En gruppe fra Heggedal og Blakstad skolekorps,
sammen med noen av skolens rockeartister, sørget for musikken.

Bilder: Hilde Grøv Skramsett, HUS
Tekst: Dag Henning Sæther
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13.-14.juni

Den store jordhaugen i Heggedal sentrum er nesten
borte. Område vil bli planert og gruslagt. Inn mot Rustad Meieri vil det bli rigget opp en stor scene, og
pub’en vil sørge for proffe artister lørdag kveld. Lokale krefter skal også slippe til i stor skala, og vi håper
at mange vil benytte sjansen! Barna skal få anledning
til å kjøre karusell – det vil Thomas Tivoli sørge for.

Som en forsmak på det nye handelssenteret blir det
marked med boder. ”Omreisende”, profesjonelle selMens kommune og utbyggere står bøyd over tegne- gere vil tilby både gammelt og nytt - billig og dyrt.
brettet og planlegger det nye lokalsenteret, ønsker vi I tillegg inviterer vi alle til å ta med seg det de ikke
å dra i gang Heggedalsdager. En helg med musikk, trenger - sette opp en bod, og selge unna!
underholdning, aktiviteter, handel og moro - for store
Fredag vil vi gjøre til skolenes og barnehagenes dag,
og små.
med formiddagskonsert fra scenen, aktiviteter og
konkurranser.
Foreløpig program:

Ideen til logoen er hentet fra
en annonse i Budstikka fra 1949.

Alle kan delta!
Kor, orkester og korps, dansere og andre amatørartister inviteres til å underholde fra scenen fredag

kveld (18-22) og lørdag formiddag (12-16). Kontakt Mona Gjerdrum eller Dag Henning Sæther.

Foreninger og organisasjoner som ønsker å vise seg fram, kan sette opp en bod eller en stand for å verve
medlemmer, informere om seg selv o.s.v. I tillegg kan privatpersoner og andre sette opp en bod og selge
hva som helst. Alle som ønsker å sette opp en bod må avtale dette med Irene på 66 79 74 38 eller Stein
på 986 95 680. Vær tidlig ute og bestill plass så fort som mulig - siste frist for påmelding er 6. juni.
Tøm garasjen! Det koster 100,- pr. bod.

NRK arrangerer ikke lenger ”Ta sjansen” – nå overtar vi! Vi inviterer bedrifter, familier, naboer og alle
andre til å stille lag. Det blir arrangert snekring av farkoster lørdag morgen, men det er også lov å stille
med ferdig farkost. Reglene blir lagt ut på Heggedalspostens hjemmesider (www.heggedalsposten.no) i
god tid. (Påmelding innen 6. juni – kontakt Dag Henning Sæther.)

Vi trenger noen foreninger til å ta seg av salgsboder for kaffe, kaker og mat fredag kveld og lørdag. Her
blir det mulig å tjene penger! (Kontakt Dag Henning Sæther.)

Arrangementskomite:
Mona Gjerdrum		
900 28 145 / 66 84 94 40
Stein D. Berge 		
986 95 680 / 66 79 70 75
Irene Johansen				
66 79 74 38
Dag Henning Sæther		
977 40 617 / 66 79 71 04

teknifo@online.no
stein.berge@c2i.net
ire-j2@online.no
d-hen-sa@online.no

Endelig program for “Uldvar’n 08” kommer i neste nummer av Hegge-
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Omkring 30 representanter fra
foreningslivet i Heggedal satte hverandre
stevne en lørdag i februar på Gjellum
Samfunnshus for å diskutere eksisterende
og framtidige fellestiltak og aktiviteter.
Representanter fra velforeningen og seniorsenteret, lærere og foreldre
fra skolene, menigheten og
Lions, Heggedalsposten,
Lions og kulturfabrikken
– ”alle” var der,
sammen med kultur- og
frivillighetsarbeidere fra
kommunen.
Initiativtaker til
konferansen, Dag Henning
Sæther, hadde lagt opp
til et tett pro-gram som
startet med kulturhusets
Torkel Øien. Han
redegjorde for kommunens
og kulturhusets ymse
aktiviteter. Kommunens
frivillighetskoordinator,
Heidi Thommessen, ønsket
både konferansen og de
forskjellige aktivitetene
velkommen blant alle
kommunens planlagte
aktiviteter i Mangfoldsåret
2008.
Første bolken
av konferansen tok for
seg allerede planlagte
og igangsatte aktiviteter,
og Hilde Skramsett og
Tiril Andøl fortalte om
aktivitetene som er satt
i gang på Hovedgården
Ungdomsskole under
navnet Sonen. Der er
alskens kursvirksomhet
i gang for skolens elever
på dagtid, og for folk flest
på kveldstid. Her kan
en ta kurs i forskjellige
musikkfag, dans, tegning
og maling og motorkurs.
Tiltaket har vært i gang
en tid, og er umåtelig
populært – til nå i år er det
mer enn 200 brukere av
tilbudet.

Kunstmaleren
Harald Schioldborg
(bildet t.h.) presenterte
”kultur-fabrikken”; den
gamle spinnerihallen ved
Heggedal Fabrikker er
bygget om og rommer 13
nye atelierer, så i tillegg
til Asker Kunstfagskole
har nå omkring 40
kunstnere sitt daglige
virke i Heggedals gamle
industribygg.
I tur og orden ble
årets planlagte aktiviteter
presentert; Kulturuke,
17. mai-arrangementer,
Kulturdager, Heggedalsdager…
Folk i Heggedal
skal ikke behøve å kjede
seg i året som kommer.
Tekst og foto:
Frode Th. Omdahl

For å minne om hvilken årstid vi skulle ha vært gjennom, formidler vi litt vinterstemning, fotografert av Kjell Eilert Nilsen.
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SMÅNYTT

Ang. artikkel om Ruth og Øistein Øverbye i forrige nummer:
Ruths engasjement i Heggedeal Hovedgårds Venner strakte seg
over 20, og ikke som vi feilaktig kom til å skrive, 30 år. Og sekretær var hun i 15 år.
En viktig del i begges liv har vært sangen. Begge har vært ivrige
korister i h.h.v. Tonleik og mannskor. Øistein har pr. idag 65 års
fartstid som førstetenor. Slå den!

ETTERLYSNING:

Hvilke bedrifter har vært (og
er) i Heggedal Fabrikken?
Det finnes ingen oversikt, og
fabrikkens egne arkiver er
forlengst makulert. Nedenfor
finner du en foreløpig oversikt.
Send tips til
d-hen-sa@online.no, eller til
Heggedalpostens redaksjon.
(Adresser finner du på side 2)
Bedrifter som har vært i
Fabrikken:
Heggedal Tændstikfabrik,
Viking Gummivarefabrikk,
Heggedal Ullvarefabrikk,
Christiania Eiendomsselskap a/s,
Arntsen Elektronikk,
Einar Elverum Tekniske bedrifter,
Nortronic (Norsonic),
Sønnico / Tolan (Ventolette),
Seismikk, Elplex / Autronica (??)
NAF (sidebygg), M-Trade,
Webzoo, Ivar Kvalø, InPro,
Thomas Sørensen plastproduksjon,
Haaland og Hamre,
Knut Aamot Agenturer (sidebygg),
AS Betongsprengning,
Tommy Bech.
Vet du om flere?

Heggedalsposten
beklager!

I forrige nummer ble
den offisielle åpningen
av
“Kulturfabrikken” annonsert til 1.
og 2.mars. Rett etter at
bladet gikk i trykken,
ble tidspunktet endret.
Vi tar sjansen på å
nevne de nye datoene
her: 24.-25.mai.
Åpningen vil bli annonsert i Budstikka.
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Biblioteket i ditt nærmiljø!
Åpningstider:
Mandag, onsdag og torsdag
Tirsdag og fredag
Lørdag
Tlf.: 66 79 77 81

12 - 19
09 - 16
09 - 14

Her kan du lese dagens aviser, låne bøker,
lydbøker, tidsskrifter, tegneserier, og filmer.
Du kan også låne cd-rom for barn,
eller spille i biblioteket.
Vi har leserom, pc med internettilgang,
kopimaskin og faks.

Eventyrstund:
Hver tirsdag kl. 10.30-11.00 fra 3 år.
Velkommen til et hyggelig besøk!
Under: “Storm Dragon” - Månedens
Photoshop fra Daniel Hovdahl (13)

Bedrifter i fabrikken idag:
Seemix Sound / Seem Audio AS,
Nogusra, Fabrikken Asker Kunstskole, Chem-Tec, Ace Collection,
Medievekst as, Studio Transbevissthet, Sentinel Innova / Agencies
Møkleby.

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.

ANNONSE

