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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

1.1. 2008

1.1.2009

281
20
2
303

276
19
2
297

401
24
1
426

389
25
1
415

38
9
47
776

38
8
46
758

19
795

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 2008
17. januar:
Veien over Krokskogen. Foredrag av Harald Kolstad
26. februar
Årsmøte på Askertun.
Langåra – et sommerparadis i Oslofjorden. Foredrag av Katrine
Skredderstuen Rolland etter årsmøtet.
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26. mars
24. april
7. mai
7. juni
23. august
6. september
21. oktober
25. november
10. desember
7. – 12. juli

Heggedals historie med vekt på industrialiseringen fra 1870- tallet.
Foredrag av Terje Martinsen på Heggedal hovedgård.
Fortidas kramkarer som kulturspredere. Foredrag av Thor Gotaas
på Løkke i Sandvika.
Rusletur rundt Løkeberg gård med Harald Kolstad som guide.
Fremmøte på Løkebergtunet 8.
Busstur til kjerraten i Åsa. Omvisning og foredrag av Arve Frydenlund
i Kjerratmuseet. Deretter befaring av kjerraten.
Busstur Hurumlandet rundt
Tur til Asdøljuvet. Bålkaffe serveres ved Asdøltjernet.
Nytt om Oseberg- og Gokstadfunnet og hva skjelettene kan
fortelle. Foredrag av Per Holck på Bekkestua bibliotek.
Tore på sporet av gamle Asker. Foredrag av Tore Brønner
på Askertun.
Gamle og nye juleskikker. Foredrag av Ørnulf Hodne på Vøyen
gård. Julemøte med enkel servering.
Sommertur til Jylland. Funn fra romersk jernalder og vikingtiden var i
hovedsak tema for turen.

Prosjekter:
Bokprosjekt
Historielaget har vært prosjektleder for bokprosjektet om Heggedals historie som ble ferdigstilt i høst.
Terje Martinsen har vært forfatter av “Heggedal fra 1800-tallet fram til våre dager“. Boken ble lansert
i Heggedal 5. november.
Hoppbakkeprosjektet
Historielaget har over flere år registrert hoppbakker i Asker og Bærum. I Bærum er 175 hoppbakker
blitt registrert og kartfestet, og i Asker ble prosjektet avsluttet med en registrering av 132 bakker. I
Asker har kommunen lagt hoppbakkeregistreringen inn i en egen database.
Pilgrimsleden
Leden er blitt ryddet av Anders Ilebekk. Historielaget er blitt honorert av kommunen for å utføre
denne ryddingen.
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 2008 har 2144 elever på 8. trinn i Asker og Bærum fått opplæring i kalkens betydning i det
gamle bondesamfunnet og om kalkproduksjonen på Asker museum. Kjell Kittelsen har holdt
foredrag om kalkens historie i vårsemesteret og Anders Ilebekk i høstsemesteret.
• I Asker har Tore Brønner holdt foredrag om lokalhistorie og kulturminner for ansatte i skoleog barnehagesektoren og utarbeidet tre kulturløyper med historisk materiale til bruk for skoler
og barnehager. Tore Brønner har ledet befaring med ledere for barnehager i nærmiljøet.
• For Blakstad skole spesielt har Brønner lagt opp løyper med historisk innhold.
• Anders Ilebekk har vært guide for pilgrimsleden i Bærum.
Fadderordning
Styret har etablert en fadderordning for våre kulturminner. Målet er å verne om våre kulturminner slik
at de kan bringe kunnskap og glede til kommende generasjoner.
Årboka
Årbok nr.49 for 2009 ble til å begynne med redigert av Kjell Kittelsen. Freddy Nilsen overtok som
redaktør da Kjell Kittelsen måtte trekke seg. Redaksjonsrådet har bestått av Kjell Kittelsen, Randi
Gunderson Malm og Ellen Elster Martol. Årboken ble sendt ut til medlemmene i des. 2008.
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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 Rugstad Jenssen for „Skolen i svingen“, en bok om Evje skole som
ble gitt ut i forbindelse med skolens 140-års jubileum.
Høringsinstans og samarbeide med kommunene med flere
Historielaget er høringsinstans i begge kommunene. I 2008 ble det gitt 7 uttalelser i Asker og 9 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. Arkeologer i Akershus fylkeskommune bistår med hjelp til bevaring av
fornminner og utgravinger.
Høringsuttalelser
I tillegg til uttalelser på veinavn og reguleringssaker har vi gitt uttalelser til Flerbruksplan for Asker
kommunes jord- og skogeiendommer, til Kommunedelplan for Sandvika og gitt innspill til
Kommuneplanens arealdel 2008 – 2020 i Bærum.
Kulturminneåret 2009
I Asker har Historielaget sittet i styringsgruppen for planlegging av kulturminneåret 2009.
Historielaget har deltatt i utarbeidelsen av en kulturminnekalender og stilt opp som prosjektansvarlig
for flere av kulturarrangementene som skal gjennomføres i 2009.
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 blåskiltene ferdigstilt og hengt opp på tre av
bygningene. I år har Historielaget søkt kommunen om skilting av ytterligere tre bygninger.
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.
Representasjon
Historielaget er medlem av Landslaget for Lokalhistorie (LLH). I Akershus kulturvernråd er Frøydis
Bryhn Ross nestleder og Knut Larsen styremedlem. I Akershus fylkesmuseums styre representerer
Knut Larsen og Svein Wilhelmsen 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.
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