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Årsmelding for Asker og Bærum Historielag 2006
Tillitsvalgte ved årsmøte 21.02. 2007:
Styret:

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

Redaktør:

Kjell Kittelsen

Revisor:

Egil Kiserud

Valgkomité:

Kjell Kittelsen
Berit Sagen Ramsfjell
Per Chr. Ulsteen

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

1.1.2006

1.1. 2007

284
20
2
306

293
20
2
315

399
27
1
427

393
26
1
420

33
12
45
778

36
11
47
782

20
798

19
801

Styrets arbeid
Det har vært avholdt 10 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.
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Tur- og møteprogram 2006
21.02. Årsmøte. „Nansen og hans kvinner foredrag” v/ Karin Berg
07.03. ”Vollens historie” lysbildeforedrag v/ Tore Brønner
21.03. ”Oldtidsfunn fra Asker og Bærum” foredrag v/ Frode Pilskog
20.04. ”Hager: Fra matauk til statussymbol” foredrag v/ Knut Langeland
22.05. Besøk på Lier Bygdetun med Åsmund Nyhus som guide
02.09. Kulturvandring i Maridalen med Tor Øystein Olsen som guide -arrangert i samarbeid
med Naturvernforbundet i Asker
27.09. ”Merkedager” kåseri v/ Ørnulf Hodne og sanginnslag ved Lilleba Lund Kvandal arrangert i samarbeid med Bærum Mållag
25.10. ”Slottet på Stabekk” kåseri v/Inger Johanne Nossum
14.11. ”Tore på sporet av det gamle Asker” lysbildeforedrag v/ Tore Brønner
29.11. ”Grøttradisjoner” kåseri v/Gudrun Ulltveit - julemøte med grøtservering
Prosjekter:
Brønnøya - utgraving av bondekalkovn og registrering av kalksjakter.
Foruten arkeolog Frode Pilskog har Tore Brønner, Kjell Kittelsen og tre medlemmer fra
Brønnøya Vel registrert og målt opp kalksjakter på øya. Denne grundige registreringen av
kalkbruddene vil kunne gi en indikasjon på hvor store kvanta stein som totalt er tatt ut. Under
dette arbeidet ble det funnet en kalkovn som ikke tidligere var registrert. Også et meget
gammelt bryggefundament vil bli plassert på kartet og undersøkt nærmere.
Ca. 100 m fra den fredede Haagensen-ovnen er det i 2006 blitt gravd ut en bondekalkovn. Det
er foretatt to dateringer av ovnen, og den eldste viste at ovnen trolig ble benyttet i siste
halvdel av 1500 tallet. Arbeidet ble utført av Kjell Kittelsen, Anders Ilebekk, Jan Martin
Larsen og Knut Omland i samarbeid med arkeolog Frode Pilskog.
Helleristningsfeltene ved Dælivann og pilgrimsleden
Historielaget er blitt anmodet av Bærum kommune og Akershus fylke om å bidra med
ryddemannskap til rydding av helleristningsfeltene. Anders Ilebekk og Kjell Kittelsen har
vært på befaring og konstatert at arbeidet med å sette helleristningsfeltet i stand vil ta tid og
kreve innsats fra kommunen.
Pilgrimsleden blir kontinuerlig ryddet av Anders Ilebekk. I høst har traseen blitt lagt om og
går nå fra Nygård og nord om Muren. Historielaget blir honorert av kommunen for å utføre
rydding i 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 2006 har 1168 antall elever i Asker og Bærum fått opplæring i kalkens betydning i
det gamle bondesamfunnet og om kalkproduksjonen.
• I Bærum har Harald Kolstad holdt 15 foredrag om Høvik verk for skoleelever.
• Formannskapet i Bærum har vedtatt å sette i stand Nedre Gupu til bruk for barnehager
og skoler. Historielaget er villig til å bidra i dette prosjektet.
• I forbindelse med kulturstien i Heggedal har Tore Brønner holdt foredrag om
kulturminner og vært på befaring med ledere for barnehager i nærmiljøet.
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„Dus med hus“
„Dus med hus“ er et arkitekturprosjekt hvor Harald Kolstad har representert Historielaget og
samarbeidet med Bærum kommune og Fortidsminneforeningen i Oslo om kartlegging av
gamle hus i Sandvika.
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 2009.
Hoppbakkeprosjektet
Historielaget har over flere år registrert hoppbakker i Asker og Bærum. I Bærum er ca. 170
hoppbakker blitt registrert og i Asker er registreringen ikke avsluttet.
Årboka:
Årets årbok er blitt redigert av redaktør Kjell Kittelsen.
Registrering av dammer
Historielaget har mottatt henvendelse fra NVE om det kan bidra med å kartlegge dammer som
ikke er underlagt offentlig tilsyn. I Asker har Morten Torgersen, Halvard Holen og Tore
Brønner vært informanter. I Bærum har Liv Frøysaa Moe utført kartleggingen.
Høringsinstans og samarbeide med kommunene med flere
Historielaget er høringsinstans i begge kommunene. I 2006 ble det gitt 2 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 arkeologer i Akershus fylkeskommune bistår med hjelp til
bevaring av fornminner og utgravinger.
Høvik Bok- og Papirhandel oppbevarer våre bøker og leverer til de lokale bokhandlere.
Bokloftet.no selger våre bøker over internett.
Representasjon
Historielaget er medlem av Landslaget for Lokalhistorie og Norsk Forum for Bygningskalk.
I Akershus kulturvernråd er Knut Larsen styreleder 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.

10.01.2007
styret
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