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Styrets medlemmer i 2018
Tom Wang
Pål Finsand
Anne Bingen
Harald Hansen
Anne Synøve Vaagsland Horten
Ellen Wang
Rolf Stenberg
Leiv Borgen

Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor

Ressurspersoner 2018
Jacob Dyrdal
Rikke Kastås
Observatør på vegne av Vestfoldmuseene IKS: Hanne Synnøve Østerud

Berger Historielag vil:
•
•
•
•

Formidle lokalhistorie og lokal kunnskap om og fra Berger
Innhente og samle historier, lokalkunnskap, samt bilder fra Berger
Bidra til at innbyggere og andre blir kjent med Bergers historier
Gi lokale opplevelser i samarbeid med innbyggere og andre

Aktiviteter 2018
Berger Historielag avholdt i 2018 5 formelle styremøter, i tillegg til uformelle samlinger i forbindelse med
arrangementer og vandringer.
Historielaget teller i dag 62 betalende medlemmer.
Historielaget gjennomførte følgende vandringer og åpne aktiviteter:

Vandring på NEDRE SAND
Søndag 3.juni
I fjor var det vandring på øvre Sand, denne gangen besøkte vi nedre Sand. Det var i alt 32 deltagere i fint og
varmt vær. Turen gikk fra Sand storkiosk og ned Sandsveien, med mange historier fra deltagere og Rolf. Turen
gikk deretter til gårdene med deres historie, opp til gamlehjemmet og videre til butikken.

Historisk besøk fra YTRE ARNA OG PARTILLE
Lørdag 9.juni
Industrihistorien på Berger har tette bånd til Ytre Arna og Partille;
I 1846 etablerte Peter Jebsen «Arna Fabrikker» i Ytre Arna utenfor Bergen. Han drev senere fabrikkene
sammen med brødrene Jürg og Johan.
I 1879 var Jürg og hans sønn Jens J. på vei til Kristiania for å etablere en fabrikk nærmere det svenske
markedet. Tilfeldigvis stoppet de på Berger, kjøpte Berger gård med vannrettigheter, og Jens J. startet «Berger
fabrik» to år etter.
I 1889 etablerte Jürg «Fossekleven fabrik» sammen med sin andre sønn Jørg. Etter noen år flyttet Jørg til
Sverige, hvor han startet «Partille Yllefabrik» i 1897, i Partille ved Göteborg.
Nærmere om historien til de tre industrisamfunnene fikk vi høre om når Ytre Arna Historielag og Partille
Hembygdsförening besøkte Berger Historielag.

EN SMAK AV BERGER
Søndag 17.juni
Berger har en unik industrihistorie, som fortsatt er lesbar i lokalsamfunnet!” En smak av Berger” tok deltakerne
med på en vandring i historien gjennom å oppleve historiske Berger. Det regnet veldig denne dagen slik at vi
trodde ingen ville komme, det kom allikevel to.

Vår, sommer og høst Dugnad RYDDING OG SKILTING AV HISTORISKE STIER OG
STEDER (pågående)
Vi mottok tilskudd fra Sparebankstiftelsen på 40.000 til skilting av historiske stier og steder. Grunneiere er
forespurt om skilt kan settes opp, og det er inngått avtaler med 3 av 4 grunneiere per i dag.
Det ble ikke arrangert dugnad i 2018, da mye av det formelle enda ikke var på plass før vinteren kom.

BERGER - PÅVIRKNINGER UTENFRA
Onsdag 12.september
I forbindelse med Kulturminnedagene 2018 var tema: «Typisk norsk – ikke bare norsk». Berger har en unik
historie, ikke minst på grunn av påvirkninger utenifra, som fra England, Tyskland, Sverige og Vestlandet. Vi så
nærmere på hvilke betydninger tilflyttingen til Berger har hatt for blant annet for mattradisjoner, kulturliv,
vegetasjon og arkitektur.
Det var et fint arrangement som hadde ca. 20-25 deltakere. Det virket som at mange syntes
det var interessant å få høre denne siden av historien. Det er morsomt og se en merkbar økning i
nye innflyttede Berger-beboere på arrangementene.

MØRKETUR TIL NOBELHULA
Fredag 21.september (planlagt)
Den første turen ble avlyst på grunn av uvær, men den 11.11 ble det tur med rundt 20 deltakere i ulike
aldersgrupper. Det ble en stemningsfull og fin tur. Dette var en ønskereprise fra 2017! Veien til Nobelhula bød
på opplevelser og historier fra Berger i gamledager.

MARSVALL
Søndag 07.november
Tema for Novemberprosjektet 2018 var «Utenforskap». I 2016 arrangerte Historielaget en vandring til
Blindevannet hvor vi fikk høre familien Marsvalls gripende historie! Vi hørte nå igjen om familien få visste noe
om, og som hadde det særlig utfordrende liv i utenforskap. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med
Fossekleiva kultursenter. 15-20 personer deltok på arrangementet.

JULEFEIRING PÅ BERGER I GAMLEDAGER
Søndag 25.november
Vi laget julepynt slik man gjorde i gamledager, sang julesanger og snakket om jul og juletradisjoner på Berger.
Aktivitetene ble arrangert i samarbeid med Berger Museum. Det er vanskelig å si hvor mange barn som laget
julepynt, men det var stort sett fullt rundt bordet. Arrangementet har blitt en årlig begivenhet.

1980-TALLET PÅ BERGER
Fredag 1.februar 2019
Ungdom fra Berger på 80-tallet deltok i planleggingen av årets happening! Det ble delt historier, bilder, ting og
tang, og det ble et morsomt gjensyn med bandet «Ingenting» og slageren «Ape-egg»! Det var rundt 60-70
deltakere på dette arrangementet.

NÆRINGSLIVET PÅ BERGER 1940-1990
Onsdag 6.mars 2019
Denne temakvelden så tilbake på Bergers aktive næringsliv. Kvelden startet med en liten vandring fra Kaffe’n til
Fossekleiva, og fortsatte inne med en presentasjon av blant annet Bjarne Hansens Trikotasje, Hertug Strikk.
Temakvelden ble arrangert i samarbeid med Berger Museum. Det deltok rundt 30-40 personer på dette
arrangementet.

Tusen takk til alle hjelpere og støttespillere som ikke er nevnt ved navn i denne årsberetningen!

Forslag nytt styre 2019
Tom Wang
Anne Fjelnseth Johnsen
Anne Bingen
Harald Hansen
Anne Synøve Vaagsland Horten
Ellen Wang
Rolf Stenberg
Heidi Johansen

Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor

Ressurspersoner 2019:
Jacob Dyrdal, Tore Nerdrum, Marit Gåsland, Hugo Røed
Observatør på vegne av Vestfoldmuseene IKS: Hanne Synnøve Østerud

REGNSKAP 2018 GODKJENT AV REVISOR
Historielaget har en sunn økonomisk drift. Men som alle interesseorganisasjoner er vi stadig på jakt etter nye
inntekter. Av tilskudd i 2018, kan nevnes bidrag på kr. 40.000.- fra Sparebankstiftelsen i forbindelse med
skilting og rydding av historiske turstier. Samt kr. 20.000.- fra Samhold i forbindelse med deres avvikling.

Budsjett for Berger Historielag 2019
Budsjett for Berger Historielag 2019.
Konto.
1399
1900
1920
2050
2290
2990
3100
3110
3120
3400
3441
3910
3920
3990
6540
6550
6800
6860
6890
6900
6940
7300
7320
7420
8170
8040

Tekst.
Inntekter.
Utgifter.
Andre fordringer.
Kasse / kontanter.
Bankinnskudd.
Annen egenkapital.
Annen langsiktig gjeld.
Annen kortsiktig gjeld.
Salgsinntekter / Billetter etc.
Salgsinntekter, bøker, film etc.
kr
3 000
Salgsinntekter Omvisning.
kr
5 000
Offentlige tilskudd.
Andre tilskudd.
kr
45 000
Gaver.
kr
2 000
Årskontingent.
kr
12 600
Andre driftsrelaterte inntekter.
Utstillinger-utstyr og innvesteringer.
kr
42 000
Driftsmateriell.
kr
4 000
Kontorrekvisita, data og skriver.
kr
3 600
Utgifter til møter, kurs, kaffe og tilbehør.
kr
1 000
Utgifter i forbindelse med foreningsbesøk.
kr
1 500
Telefon.
Porto.
kr
1 500
Annonser.
kr
6 000
Brosjyrer.
kr
6 500
Gaver / premier.
kr
1 000
Finanskostnader.
kr
550
Rente Inntekter.
kr
50
Inntekter.
kr
67 650
Utgifter.
kr
67 650
Balanse.

Forslag fra kasserer.

kr

67 650 kr

67 650

