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Årsmelding for Asker og Bærum Historielag 2007
Tillitsvalgte ved årsmøte 21.02. 2007:
Styret:

Frøydis Bryhn Ross, styreleder
Harald Kolstad, nestleder
Knut Omland, kasserer
Knut Larsen, styremedlem
Ellen Elster Martol, styremedlem
Morten Torgersen, styremedlem
Svein Erik Wilhelmsen, styremedlem

Redaktør:

Kjell Kittelsen

Revisor:

Egil Kiserud

Valgkomité:

Kjell Kittelsen
Tove Børresen
Berit Sagen Ramsfjell

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

1.1.2007

1.1. 2008

293
20
2
315

281
20
2
303

393
26
1
420

401
24
1
426

36
11
47
782

38
9
47
776

19
801

19
795

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 og etablert egen hjemmeside med eget domenenavn på internett.

Tur- og møteprogram 2007
24. januar:
Kulturminner i marka – foredrag ved Jan Martin Larsen
11. februar:
Åpning av Wilse-utstilling på Asker museum kl. 14.00.
21. februar:
Årsmøte kl. 19.00 på Bekkestua bibliotek. ”Hva toget brakte med seg” –
foredrag av Trond Berg etter årsmøtet.
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20. mars:
18. april:
10. mai:
2. juni:
16. juni:
18. august:
28. august:
26. sept.
23. oktober:
15. nov:
5. des.

” Koner, Madamer, Fruer” – Husflid i Aker og Asker for 200 år siden foredrag av Anette Solberg Andresen i Collettgården på Folkemuseet.
Båttrafikken i Vestfjorden – lysbildekåseri ved Knut Larsen
Rusletur til Kolsåstoppen med Harald Kolstad som turleder.
Steinhogging på Askerbørskauen – tur i skogen til gamle brudd.
Ivar Schaulund er turleder.
”I pappabåtenes kjølvann”– 5-timers fjordtur med M/S Lånan.
Busstur til ”Det hemmelige Hadeland”
Tur til helleristningsfeltene ved Dælivann. Omviser er Einar Østmo.
Fiskere og strandsittere i indre Oslofjord fra middelalderen til det 20. århundre.
Foredrag av Per Norseng.
Sonja Henie: Kvinne på is. Foredrag av Bodil Stenseth.
Erindringer fra Grini. Foredrag av Thomas Chr. Wyller.
Akevittens historie. Foredrag av Roald Karoliussen. Julemøte med enkel
servering.

Prosjekter:
Helleristningsfeltene ved Dælivann og pilgrimsleden
Akershus fylke har arbeidet med en plan om å tilrettelegge helleristningsfeltet på Dalbo.
Historielaget har avventet ferdigstillelsen av planen.
Pilgrimsleden blir kontinuerlig ryddet av Anders Ilebekk. Historielaget blir honorert av kommunen for
å utføre rydding av pilgrimsleden.
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 2007 har 2446 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 foredrar
om kalkens historie.
• I Bærum har Harald Kolstad holdt foredrag om Høvik verk for 1250 skoleelever på 10.
klassetrinn i Bærum.
• „Dus med hus i Sandvika“ , er et arkitekturprosjekt hvor målet har vært å gi skoleelever på
barnetrinnet kulturhistorisk kunnskap om bygninger i Sandvika. Det ble overrakt til skolebruk
i april. Harald Kolstad har representert Historielaget i prosjektet.
• I Asker har Tore Brønner og Frøydis Bryhn Ross holdt foredrag om lokalhistorie og
kulturminner for ansatte i barnehagesektoren. Tore Brønner har ledet befaring med ledere for
barnehager i nærmiljøet.

Bokprosjekt
Historielaget har påtatt seg å være prosjektleder for bokprosjektet Heggedals historie. Terje Martinsen
er engasjert til å være forfatter av bokprosjektet. Det forutsettes at verket blir avsluttet høst 2008.
Hoppbakkeprosjektet
Historielaget har over flere år registrert hoppbakker i Asker og Bærum. I Bærum er 175 hoppbakker
og i Asker er hittil 54 blitt registrert. I Asker vil registreringen bli avsluttet våren 2008.
Årboka:
Årets årbok nr. 47 og årbok nr. 48 for 2008 er blitt redigert av redaktør Kjell Kittelsen. Årbok nr. 48
ble sendt ut til medlemmene i des. 2007.
En tematisk oversikt over artiklene i årsskriftene og årbøkene er blitt utarbeidet av Svein E.
Wilhelmsen og lagt ut på lagets hjemmeside.
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Litteraturprisen ble tildelt Gerd Hagen for „ En beretning om stiftelsen Wøyen“.
Høvik Bok- og Papirhandel selger våre bøker og leverer dem også til de lokale bokhandlere.
Bokloftet.no selger våre bøker over internett.
Restaurering av Vogeliusstøtten
Historielaget ved Per Ulsteen og Hans Chr. Mamen har tatt initiativ overfor Asker kommune om å få
minnestøtten over presten Johan Vogelius restaurert. Den 1. november ble ferdigstillelsen av
minnesmerket høytidelig markert.
Høringsinstans og samarbeide med kommunene med flere
Historielaget er høringsinstans i begge kommunene. I 2007 ble det gitt 3 uttalelser i Asker og 4 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 og for Wilse-utstillingen som ble presentert med ca. 100 bilder fra Asker
og Bærum på museet. 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 Fylkesdelplan for
kulturminner og kulturmiljøer i Akershus, kommunedelplan for både Asker og Bærum og i samarbeid
med Skui vel og flere andre vel og foreninger avgitt uttalelse vedr. den nye markaloven.
Kulturminneåret 2009
I Asker har kommunen invitert Historielaget til samarbeid om markering av kulturminneåret 2009.
Utvalget som er nedsatt, skal ha som mål å vise frem vår historie og våre kulturminner for derved
skape bevisstgjøring om kulturen som ressurs og identitetskaper.
Skilting av kulturhistoriske bygninger
Bærum kommune har bevilget midler til skilting av seks kulturhistoriske bygninger i Sandvika.
Arbeidet med oppfølging av skiltingen pågår.
Representasjon
Historielaget er medlem av Landslaget for Lokalhistorie og Norsk Forum for Bygningskalk.
I Akershus kulturvernråd er Knut Larsen nestleder og Frøydis Bryhn Ross 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.

09.01.2008
Styret

