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Tillitsvalgte 2010:
Styret:

Frøydis Bryhn Ross, styreleder
Harald Kolstad, nestleder
Einar Skage Andersen, sekretær
Knut Omland, kasserer
Reidulv Hatlevoll, styremedlem
Espen Koksvik, styremedlem
Randi Gunderson Malm, styremedlem

Redaktør:

Freddy Nilsen

Revisor:

Egil Kiserud

Valgkomité:

Svein Wilhelmsen
Ellen E. Martol
Morten Torgersen

Medlemsoversikt
Asker
Årsbetalende medlemmer
Livsvarige medlemmer
Æresmedlemmer
Sum
Bærum
Årsbetalende medlemmer
Livsvarige medlemmer
Æresmedlemmer
Sum
Utenbygds
Årsbetalende medlemmer
Livsvarige medlemmer
Sum
Sum ordinære medlemmer
Historielag og andre institusjoner som
er på medl.listen uten kontingent
Sum i alt

01.01.2011

01.01.2010

264
18
0
282

270
19
0
289

393
21
1
415

389
22
1
412

37
6
43
740

38
7
45
746

25
765

24
770

Styrets arbeid
Det har vært avholdt 11 styremøter. I tillegg har det vært hyppig telefon- og e-postkontakt mellom
styremedlemmene. Styret har også besvart en rekke spørsmål fra kommuner, medlemmer og publikum
generelt. Flere i styret har holdt foredrag om lokalhistoriske emner for bedrifter eller andre
interesserte. Styret har utført befaringer for bedre å kunne vurdere vern av og informasjon om
kulturminner.
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Tur- og møteprogram 2010
20. januar
Arbeidshestens utvikling og betydning før og nå
Foredrag av Arve Rolstad på Øvre Hogstad gård i Asker
18. februar
Om utgravingene av skipsvrak i Bjørvika. Hva kan funnene bety for
kunnskapen om Oslos historie?
Foredrag av Jostein Gundersen på Bekkestua bibliotek
2. mars
Årsmøte på Askertun
Etter årsmøtet:
Presentasjon av årets sommertur til Normandie
ved Nils Morten Udgaard
14. april
Politiets historie i Asker og Bærum
Foredrag av Stein Ryan i kantinen i det nye politihuset på Kjørbo
Etter foredraget: Politiets arbeid i dag, ved Torodd Veiding
9. mai
Vandring i Syverstad/Devik-området
Turleder Jan Martin Larsen
12. juni
Vandring gjennom Kjaglidalen fra Sollihøgda til Bjørumsaga
Turleder Harald Kolstad. Turen ble avlyst p.g.a. dårlig vær.
24.- 28. juni
Sommertur til Normandie.
28. august
Busstur til Grua med omvisning i Hadelands Bergverkmuseum og besøk i
Nysetergruvene
Turleder Einar Skage Andersen
18. september
”Pilgrimsleden”: Vandring fra Haslum kirke til Annikveien i Lommedalen
Turleder Reidulv Hatlevoll og Einar Skage Andersen
20. oktober
Løvenskiold/Vækerø og Nordmarka – en familiebedrift gjennom 360 år
Foredrag av Carl Otto Løvenskiold på Bekkestua bibliotek
16. november
Asker prestegjeld i 1810: Napoleonskrigene, Peder Anker og Kampen for
tilværelsen
Foredrag av Bård Frydenlund på Askertun
9. desember
Norske litterære julehefter fra 1850 til i dag med vekt på kunstnere fra Asker
og Bærum
Foredrag av Tom Brenne
Julemøte med underholdning (klassisk gitarspill) og servering
Den kulturelle skolesekken
Historielaget bidrar med kunnskap om lokalhistorie for skolebarn i Asker og Bærum i samarbeid med
skoleadministrasjonen i begge bygder og med økonomiske midler gitt av den kulturelle skolesekken.
• I 2010 har 2250 elever på 8. trinn i Asker og Bærum fått opplæring på Asker Museum i
kalkens betydning i det gamle bondesamfunnet og om kalkproduksjonen. Anders Ilebekk har
holdt foredrag om kalkens historie.
• Reidulv Hatlevoll har vært turleder for elever på 6.trinn i Bærum fra Haslum kirke til
Annikveien i Lommedalen.
Rydding av kulturminner med stier og far
Pilgrimsleden fra Lysakerelven nær Granfoss til Langebru på Krokskogen er blitt ryddet av Reidulv
Hatlevoll. Historielaget er blitt honorert av kommunen for å utføre denne ryddingen.
Einar Skage Andersen, Reidulv Hatlevoll og Harald Kolstad har ryddet helleristningsfeltet ved Dalbo
gård etter oppdrag av Akershus fylkeskommune. Harald Kolstad har vært i dialog med Bærum
kommune om Ulvegrava på Isi slik at den blir ryddet og holdt i hevd.
Fadderordning
Styret har etablert en fadderordning for våre kulturminner. Det er gjort avtale med syv faddere i
Bærum og to i Asker. Fadderne skal se etter våre kulturminner slik at det kan utføres skjøtsel der det er
behov for det. Derved kan vi bidra til vern av kulturminner og overføre kunnskap om dem til
kommende generasjoner.
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Medlemsverving
I løpet av året har styret gått aktivt inn for å rekruttere nye medlemmer. I den anledning er det blitt
utarbeidet en folder som presenterer Historielaget. På utfartssteder og ved arrangementer på Asker
Museum har styret informert om laget og solgt lagets bøker til alle interesserte.
Årets litteraturpris
Litteraturprisen ble tildelt John H. Olsen for hans artikler om industrien langs Lomma og Bærums
Verk.
Årboka
Årbok nr.51 for 2010 ble redigert av Freddy Nilsen. Redaksjonsrådet har bestått av Kjell Kittelsen,
Randi Gunderson Malm og Lars Jørgen Sandberg. Årboken ble sendt ut til medlemmene i des. 2010.
Salg av lagets publikasjoner
Høvik Bok- og Papirhandel selger våre bøker og leverer dem også til de lokale bokhandlere.
Einar Skage Andersen har oppsøkt de videregående skolene i Asker og Bærum og solgt mange av våre
bøker til skolenes bibliotek.
Høringsinstans og samarbeide med kommunene med flere
Historielaget er høringsinstans i begge kommunene. I 2010 ble det gitt 6 uttalelser i Asker og x i
Bærum. Ellers er Historielaget i dialog med kommunene om saker som vedrører våre kulturminner og
den kulturelle skolesekken. Asker Museum er vår samarbeidspartner ved gjennomføringen av
kalkprosjektet for skolebarn. Bærum kommune har påtatt seg ansvaret for at eikalléen på Vøyen gård
blir holdt i hevd.
Bærum Natur og Friluftsråd
Bærum Natur og Friluftsråd (BNF) ble etablert 31. januar 2008. Det er en paraplyorganisasjon for
frivillige organisasjoner i Bærum. Historielaget er medlem av organisasjonen som har bl. a. til formål
å sikre kulturlandskap, verne marka og arbeide for å bevare kulturhistorisk minner. BNF har i
samarbeid med Historielaget, Naturvernforbundet i Bærum og Skui vel bedt Bærum kommune om å
søke fredning av Isi gårdssag.
IL Tyrving
Historielaget har i samarbeid med IL Tyrving utarbidet 16 kulturminneplakater til bruk i
turorienteringsopplegget "Flaggspretten. Dette samarbeidet vil fortsette i 2011.
Representasjon
Historielaget har meldt seg ut av Landslaget for Lokalhistorie (LLH). I Akershus kulturvernråd har
Frøydis Bryhn Ross vært nestleder og Knut Larsen styremedlem. I Akershusmuseets styre har Svein
Wilhelmsen møtt for Historielaget. Svein Wilhelmsen sitter i juryen for utdeling av Kulturvernprisen
for Akershus. Harald Kolstad er medlem av styringsgruppen for restaurering av Den Bergenske
Kongevei over Krokskogen og er Historielagets representant i „Skuibakkens Venner“.

17/1 2011
Styret
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