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Styrets arbeid
Det har vært avholdt 9 styremøter og årsmøte. I tillegg har det vært hyppig telefon- og e-postkontakt
mellom styremedlemmenee. Styret har også besvart en rekke spørsmål fra kommuner, medlemmer og
publikum generelt. Flere i styret har holdt foredrag om lokalhistoriske emner for bedrifter og andre.
Styret har utført befaring av kalkovnen på Brønnøya og helleristningene på Dalbo sammen med
fylkeskonsevatoren. John Hanevold følger opp utviklingen av det planlagte skiskytteranlegget på Solli.
Harald Kolstad følger utviklingen av tilsvarende anlegg ved Vestmarksetra. Einar Skage Andersen har
skrevet lokalhistoriske tekster til turorienteringsopplegget til Flaggspretten.
John Hanevold har fulgt opp arbeidet med Vøyensmia. Knut Omland og Einar Skage Andersen har
forhandlet fram retningslinjer for en samordning av arbeidet med de ulike historielagsgrupperinger i
Asker og Bærum.

Tur- og møteprogram 2012
15. februar

Fleskummalerne. Foredrag på Vøyen gård ved Marit Lange.

15. mars

Årsmøte. Foredrag på Askertun om Hulda Garborg ved Arnhild Skre.
Litteraturprisen for 2011 ble tildelt til Blommenholm vel.

5. mai

Busstur til helleristningsfeltene langs oldtidsveien til Skjeberg.
Turleder Terje Fredriksen fra Oppegård historielag.

24. mai

Vandring på Drengsruds kulturstier. Omvisere var Frøydis Bryhn
Ross og John R. Hanevold.

18. juni

Busstur over Krokskogen. Bespisning på Kleivstua. Turledere var
Einar Skage Andersen og Harald Kolstad.

8. september

Busstur til Kongsberg kirke. Omvisning i kirken og konsert på det
barokke Glogerorgelet. Turleder Harald Kolstad.

25. september

Fossiler - naturelle og kulturelle godbiter. Foredrag ved prof. Hans
Arne Nakrem på Slemmestad bibliotek.

9. oktober

Henrettelser gjennom vår historie. Fornøyelig foredrag av lege
Torgrim Sørnes på Asker museum. Samarbeidsprosjekt med Asker
Museums Venner.

14. oktober

Vandring i Skui. Gjennom Bjørumsdalen, Bjørum sag, naturreservatet
Kjaglidalen, forbi Isi gårdssag, Isi gård og ulvestuen. Turleder Harald
Kolstad. Samarbeidsprosjekt med Skuibakkens Venner.

24. oktober

Laksestryking i Sandvikselva. Demonstrasjon ved klekkeribestyrer
Morten Merkesdal ved teinestedet hos Sykkelsmeden ved
Bjørnegårdsvingen.

13. november

"Karl Johan og Norge: Det nordiske skjebneåret 1812". Foredrag
ved universitetsstipendiat Bård Frydenlund på Askertun.
Samarbeidsprosjekt med Foreningen Norden.
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5. desember

Julemøte med servering. Kåseri om Peter Christen Asbjørnsen på
Vøyen gård ved lederen for Asbjørnselskapet Bjørn Ringstrøm.

Den kulturelle skolesekken



I 2012 har 2200 elever på 8. trinn i Asker og Bærum fått opplæring på Asker Museum om
kalkens betydning i det gamle bondesamfunnet og om kalkproduksjonen. Anders Ilebekk har
holdt foredrag om kalkens historie på 21 " kalkdager" på museet .
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
Pilegrimsleden fra Lysakerelven nær Granfoss til Langebru på Krokskogen er blitt grundig ettersett og
ryddet av Reidulv Hatlevoll. Historielaget er blitt honorert av kommunen for å utføre denne ryddingen.
Styret har foretatt kvisting og rydding av Kalkstien mellom Gjettum og Dæli.
Fadderordning og skilting av kulturminner
Styret har en fadderordning for våre kulturminner. Det er gjort avtale med 11 faddere i Bærum og 5 i
Asker. Fadderne skal se etter våre kulturminner slik at det kan utføres enkel skjøtsel og rapportering
om større arbeider. Derved kan vi bidra til vern av kulturminner og overføre kunnskap om dem til
kommende generasjoner. Fadderordningen vil vi gjerne videreutvikle.
Medlemsverving og markedsføring
Lagets informasjonsfolder er utlevert på diverse arrangementer og utfartssteder. Den gir en god
presentasjon av Historielaget.
Årboka
Årbok nr.53 for 2013 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. 2012.
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 våre bøker på ulike arrangementer og møter.
Bøkene selges også via vår hjemmeside. Det har kassereren tatt seg av.
Høringsinstans og samarbeide med kommunene
Historielaget er høringsinstans i begge kommunene. I 2012 ble det gitt en rekke uttalelser i
utbyggingssaker og om navnsetting. Vårt viktigste anliggende er bevaring av kulturminner og
kulturmiljøer.
Vi har god kontakt med bibliotekenes lokalsamlinger, og arbeider for styrking av disse som vi anser
meget viktige for lokalhistorien.
Bærum Natur og Friluftsråd
Det er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner i Bærum tilknyttet bruk av Marka,
friluftsliv og kystlinjen. Historielaget er medlem av organisasjonen som har bl. a. til formål å sikre
kulturlandskap, verne marka og arbeide for å bevare kulturminner. Harald Kolstad er formann i
valgkomiteen.
Representasjon
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“. Harald Kolstad er også styremedlem i Bærum Kulturråd.
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Organisasjonsmodell for historielagsbevegelsen i Asker og Bærum
Årsmøtet i 2012 påla styret å drøfte hvordan samarbeid med andre historielag i Asker og Bærum kan
fungere formelt og i praksis.
På denne bakgrunnlegger styret fram et forslag på årsmøtet med følgende hovedpunkter:
1. Asker og Bærum Historielag (ABH) og lokale historielag drives som selvstendige enheter.
2. Det arrangeres ett felles styremøte mellom ABH og lokale historielag.
3. Det arrangeres ett felles medlemsmøte i året mellom ABH og lokale historielag.
4. Samarbeid med lokale historielag om turer, møter og vandringer.
5. Samarbeid om bruk av artikler i årbøker.
Vøyensmia
Styret vedtok på styremøte i 2011 å bidra til at Vøyensmia på Sem (?) ble satt i stand. En
prosjektgruppe på tre personer fikk i oppdrag å koordinere dugnadsarbeidet. På bakgrunn av en
tilstandspapport med forslag om tiltak som ble utarbeidet av ing. Knut Ivar Edvardsen ble det ryddet
og taket restaurert. Dette takket være dugnadsarbeid fra styremedlemmer og andre frivillige.
Hjemmesiden
Vår kasserer Knut Omland har hatt arbeidet med å utvikle og vedlikeholde vår hjemmeside.
Vi ønsker å videreutvikle hjemmesiden. Samtidig ønsker vi E-post adresse til alle våre medlemmer.
183 av medlemmene har vi nå E-post adressen til.
Litteraturprisen
Litteraturprisen for 2011 ble tildelt Blommenholm Vel ved Hans Lindemann for boken Blommenholm
i 100 år.

12. feb. 2013
Styret
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