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Årsmelding for Asker og Bærum Historielag 2011
Tillitsvalgte 2011:
Styret:

Frøydis Bryhn Ross, styreleder
Harald Kolstad, nestleder
Einar Skage Andersen, sekretær
Knut Omland, kasserer
Else Bergset, styremedlem
John Rudolf Hanevold, styremedlem
Reidulv Hatlevoll, styremedlem

Redaktør:

Randi Gunderson Malm

Revisor:

Egil Kiserud

Valgkomité:

Svein Wilhelmsen
Espen Koksvik
Morten Torgersen

Medlemsoversikt
01.01.2011
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

01.01.2012

264
18
0
282

257
17
0
274

393
21
1
415

392
18
1
411

37
6
43
740

38
7
45
730

25
765

24
754

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. 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 2011
27. januar
Hopp, jenter – hopp! Skihistorie der jentene spiller hovedrollen.
Foredrag av Karin Berg, direktør ved Skimuseet, på Askertun.
3. mars
Årsmøte på Bekkestua bibliotek.
Etter årsmøtet: Kriminalhistorie. Forfatterne av ”Edderkoppen”,
historikerne Terje Emberland og Bernt Roughtvedt, holdt foredrag om
Rustadmordet – et uoppklart mord på grosserer Rustad.
30. mars
”Bitre piller og sterke dråper”. Foredrag om apotekerhistorie av
professor Finn Erhard Johannessen på Venskaben.
7. mai
Omvisning i Oscarshall, Bygdøy
29. mai
Busstur til Karljohansvern i Horten
18. juni
Vandring gjennom Kjaglidalen fra Sollihøgda til Bjørumsaga
Turleder var Harald Kolstad.
27. august
Busstur til Kongsvinger festning
1.-5. september
Sommertur til kulturbyene Dresden, Leipzig og Wittenberg
7. september
Vandring gjennom Fridtjof Nansens liv og virke med
berøringspunkter til Polhøgda. Foredrag av Ivar Liseter på Polhøgda.
17. september
Blommenholm Vel er 100 år, og som et ledd i feiringen
arrangeres en kulturhistorisk vandring.
Turleder var Hans Lindemann.
11. oktober
1811. Året da kongen måtte gjøre knefall for de østnorske
elitene. Foredrag av stipendiat Ernst Bjerke på Askertun.
16. oktober
Tur i Vestmarka
Turleder var John R. Hanevold.
31. oktober
Idédugnad på Hasselbakken kl. 19.00!
Idéutveksling om hva som skal være våre satsingsområder, og
hva våre medlemmer kan/vil ta del i.
10. november
Arthur Wannag – Latvias nasjonsbygger – bosatt på
Blommenholm fra 1905. Foredrag av advokat og forfatter Hege
Boman Grundekjøn på Bekkestua bibliotek.
7. desember
Juleskikker
Foredrag av fagkonsulent ved Ibsenmuseet Bergljot Øyrehagen
Geist på Asker Museum. Julemøte med 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 2011 har 2400 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.
Styret har foretatt en foreløpig rydding av en gårdkalkovn på Store Berg gård i Asker og ryddet ut av
Vøyensmia som første ledd i et forsøk på å få bevart den for ettertiden.

PDF laget med uregistrert versjon av FinePrint pdfFactory www.westsoft.no

3
Fadderordning og skilting av kulturminner
Styret har etablert en fadderordning for våre kulturminner. Det er gjort avtale med syv faddere i
Bærum og fire 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. Styret har tatt initiativ til å reise et nytt skilt foran huset der Alf Prøysen
bodde, da han var grisrøkter på Vøyen gård i Asker.
Medlemsverving og markedsføring
Lagets informasjonsfolder er utlevert på diverse arrangementer og utfartssteder. Den gir en
presentasjon av Historielaget.
Historielaget og Flytoget har i løpet av året utviklet et samarbeid der kulturminner i Asker og Bærum
presenteres i korte filmsnutter på TV-skjermer på Flytoget. Vår logo blir presentert klart og tydelig
ved hver filmsnutt.
Årets litteraturpris
Litteraturprisen ble tildelt jubileumsboken til Blommenholm vel ved formann Hans Lindemann.
Årboka
Årbok nr.52 for 2011 ble redigert av Randi Gunderson Malm. Redaksjonsrådet har bestått av Bjørn
Frodahl, Ragne Hansen og Svein Wilhelmsen. Årboken ble sendt ut til medlemmene i des. 2011.
Salg av lagets publikasjoner
Høvik Bok- og Papirhandel selger våre bøker og leverer dem også til de lokale bokhandlere.
Einar Skage Andersen og John R. Hanevold har solgt mange av våre bøker på ulike arrangementer og
møter.
Bokrom på Hasselbakken
Styret har inngått avtale med Frivillighetens hus i Asker om leie av lokale til oppbevaring av bøker og
til møter. Styret har innredet lokalet, og kostnadene er dekket av kulturvernprisen fra 2009.
Høringsinstans og samarbeide med kommunene med flere
Historielaget er høringsinstans i begge kommunene. I 2011 ble det gitt 4 uttalelser i Asker og 11 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 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 kulturhistoriske minner.
Representasjon
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“.

10/1 2012
Styret
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