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Tillitsvalgte 2009:
Styret:

Frøydis Bryhn Ross, styreleder
Reidulv Hatlevoll, styremedlem
Espen Koksvik, styremedlem
Harald Kolstad, nestleder
Randi Gunderson Malm, styremedlem
Ellen Elster Martol, styremedlem
Knut Omland, kasserer

Redaktør:

Freddy Nilsen

Revisor:

Egil Kiserud

Valgkomité:

Kjell Kittelsen
Morten Torgersen
Svein Wilhelmsen

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

01.01.2010

01.01.2009

270
19
0
289

276
19
2
297

389
22
1
412

389
25
1
415

38
7
45
746

38
8
46
758

24
770

24
782

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.
Tur- og møteprogram 2009
22. januar:
Karl den 12. og hans menn i Asker og Bærum under den store nordiske krig.
Foredrag med dramatisering ved Tor Kristian Østeby og familien Anderson
på Askertun.
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26. februar

25. mars
21. april
10. mai

6. juni

29. august
19. september
13. oktober
18. november
8. desember
27.- 31. juli

Årsmøte på Bekkestua bibliotek.
Etter årsmøtet:
Presentasjon av lokalsamlingene på hovedbibliotekene i Asker og Bærum
ved Eline Blom Poulsson og Lasse Christensen.
Om istrafikken og isarbeidet: ”Det er verre for ham som holder i den andre
enden av saga.” Foredrag av Ida Vesseltun på Asker Museum.
”Mennesker jeg har møtt.” Foredrag av Gunnar Sønsteby på Bekkestua
bibliotek.
Vandring fra Skotta/Godthåp gjennom landskapsvernsområdet ved Dælivann
til Gjettum og Samvirkemuseet i samarbeid med Bærum kommune. Guide
Harald Kolstad, omviser i Samvirkemuseet Stein Halvorsen..
Vandring fra Tveiter gård til Svensrud, Kølabonn og Mobråtan i samarbeid
med Asker kommune og NaKuHel. Turledere Jan Martin Larsen og Frøydis
Bryhn Ross.
Busstur til Drammen med omegn og besøk på Gulskogen lystgård.
Tur til Andtjernåsen. Turleder Reidulv Hatlevoll.
Brønnøya – Øyliv i indre Oslofjord før og nå. Foredrag av Ellen Ugland og
Magnus Birkeland på Askertun.
Vøyenutgravingene. Må Bærums historie skrives om? Foredrag av Inger
Marie Berg Hansen på Vøyen i Bærum.
Jul i kunstnerdalen. Foredrag av Fredrikke Hegnar von Ubisch på Asker
Museum. Julemøte med enkel servering.
Sommertur til Stiklestad og Stiklestadspelet. Arrangert av Ola Tollefsens
Bussreiser.

Kulturminneåret 2009
Hver måned har våre kommuner hatt arrangementer med ulike temaer i vår lokale historie. Harald
Kolstad har ledet flere av vandringene i Bærum. I Asker har Frøydis Bryhn Ross deltatt i
planleggingen av kulturminneåret og deltatt aktivt i gjennomføring av flere av arrangementene.
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 2009 har 2144 elever på 8. trinn i Asker og Bærum fått opplæring på Asker Museum i
kalkens betydning i det gamle bondesamfunnet og om kalkproduksjonen. Kjell Kittelsen 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 Anders
Ilebekk og Reidulv Hatlevoll. Historielaget er blitt honorert av kommunen for å utføre denne
ryddingen.
Harald Kolstad har ledet rydding av Skosliter’n i Vestmarka og påpekt skriftlig overfor Bærum
kommune at Ulvegrava på Isi må renoveres og holdes 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.
Årboka
Årbok nr.50 for 2009 ble redigert av Freddy Nilsen. Redaksjonsrådet har bestått av Kjell Kittelsen,
Randi Gunderson Malm og Ellen Elster Martol. Årboken ble sendt ut til medlemmene i des. 2009.
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Salg av lagets publikasjoner
Høvik Bok- og Papirhandel selger våre bøker og leverer dem også til de lokale bokhandlere.
Bokloftet.no selger våre bøker over internett.
Årets litteraturpris
Litteraturprisen ble tildelt Ellen Ugland og Magnus Birkeland for „Ankomst Brønnøya! Øyliv i indre
Oslofjord – før og nå “.
Høringsinstans og samarbeide med kommunene med flere
Historielaget er høringsinstans i begge kommunene. I 2009 ble det gitt 7 uttalelser i Asker og 11 i
Bærum. Ellers er laget 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.
Høringsuttalelser
I tillegg til uttalelser på veinavn og reguleringssaker har vi gitt uttalelser til Kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer (KDP) i samarbeid med Bærum Natur og Friluftsråd (BNF) og Skui vel.
Skilting av kulturhistoriske bygninger
Bærum kommune bevilget midler i 2007 til skilting av seks kulturhistoriske bygninger i Sandvika. Vår
samarbeidspartner har vært Oslo Bys Vel. I høst ble de tre blåskiltene som gjenstod, festet på Kjørbo
hovedgård, Sandvika Gjestgiveri og den eldste stasjonsbygningen i Sandvika.
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.
Fotokurs
Fotokurs ble avholdt på Asker Museum i samarbeid med dem og Akershusmuseet. Tema var
fotografering av kulturminner. Akershusmuseets fotograf var lærer for ca 10 deltagere fra Historielaget
og museets venneforening.
Representasjon
Historielaget er medlem 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 har representert Historielaget for vern av Jordbruområdet og fredning
av Skuibakken.
Asker kommunes kulturpris for 2009
Historielaget ble tildelt årets kulturpris i Asker kommune. Styret har vedtatt å øremerke beløpet til

rehabilitering av et kulturminne i Asker
13.01.2010
Styret

