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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

01.01.2013

01.01.2014

257
17
0
274

253
15
0
268

401
18
1
420

402
18
1
421

41
6
47
741

39
6
45
734

23
764

20
754

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. Flere i styret har holdt foredrag om lokalhistoriske emner for bedrifter eller andre
interesserte. Styret har utført befaringer til steder for å få bedre kunnskap og informasjon om
kulturminner det skal tas stilling til.
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Tur- og møteprogram 2013
23. januar
Omvisning på VEAS, Slemmestad
7. februar
”Denne fagre plett på jord”. Museumsbestyrer Fredrikke Hegnar
von Ubisch forteller og leser fra sin bok om Asker.
7. mars
Årsmøte på Bekkestua bibliotek.
Etter årsmøtet: Foredrag om Harriet Backer og Tanum kirke av
kunsthistoriker Marit Lange.
17. april
Foredrag om middelalderkirker i Tanum kirke av seniorrådgiver
Leif Anker.
11. mai
Busstur til Jernbanemuseet på Hamar
12. juni
Omvisning i Arboretet ved Øverland. Omviser var forstmester
Yngve Andersen.
17. august
Busstur til Ringerike med omvisning på Ringerike Museum, Norderhov
21. august
18. september
17. oktober

9. november

11. desember

Prestegård og Veien Kulturminnepark.
Aftentur på Fornebu. Turansvarlig Bjørn Frodahl
Omvisning på Oslofjordmuseet i samarbeid med Heggedal og Vollen
Historielag. Omvisning v/avdelingsleder Tron Wigeland Nilsen.
Året 1813: Nødsår og krig. Foredrag av prof. Hilde Sandvik
Foredraget er i serien foredrag om grunnlovsjubileet.
Møtet arrangeres i samarbeid med Foreningen Norden.
Omvisning på Dikemark psykiatriske sykehusmuseum
Innledning og foredrag av sjefslege Bjørn Gunby og Wenche Iversen. Deretter
omvisning i museet.
Arkitektur, landskap og framtidig bruk av Dikemark
sykehus v/kommunalplansjef Tor Arne Midtbø. Omvisning på området.
Julemøte på Asker Museum.
Stemmerettsjubileet 1913-2013: Kvinnekuppet i Asker 1971
- ved tre av dem. Samfunnsredaktør i Budstikka, Tor Chr. Bakken,
samtaler med Kari Bjerke Andersen, Marie Borge Refsum og Berit Ås.

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 2013 har 2493 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.

Vøiensmia
Den utvendige restaureringen er blitt utført med midler fra Akershus fylkeskommune og private
givere. For denne innsatsen ble Historielaget tildelt Akershus Kulturvernråds kulturpris,
Gjertrudprisen, med diplom og kr. 10 000 i premie. Prisen ble utdelt på julemøte i desember.
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.
Fadderordning og skilting av kulturminner
Styret har aktivert lagets fadderordning for kulturminner i Asker og Bærum. Det er gjort avtale med
faddere i begge kommuner. 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. Hval barnehage som er fadder for kalkovn ved Hvalstrand, ble behørig
omtalt med bilde i Budstikka etter å ha ryddet kalkovnen og området rundt den.
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Medlemsverving og markedsføring
Styret er opptatt av å markedsføre vårt Historielag og arbeider videre med hvordan det best kan verve
medlemmer.
Hjemmesiden
Lagets nestleder, Vidar Skovli, har fornyet hjemmesiden, http://www.abhistorielag.no og redigert
referater fra turer og møter som er lagt inn under ”Nyheter”. På forsiden sees bilder fra kjente steder
og annonsering av kommende arrangement. Dessuten har historielaget opprettet en facebook-konto,
https://www.facebook.com/abhistorielag hvor alle våre arrangementer legges inn og ellers annet
smånytt som skjer. De som følger med på Twitter kan finne oss under, #abhistorielag.
Årets litteraturpris
Litteraturprisen ble tildelt Stig Solheim for boka "Absolutt Nostalgi".
Årboka
Årbok nr.54 for 2014 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. 2013.
Salg av lagets publikasjoner
Høvik Bok- og Papirhandel selger våre bøker. Bjørn Frodahl er vår kontakt med Høvik Bok- og
Papirhandel. John R. Hanevold har solgt mange av våre bøker på ulike arrangementer og møter og har
etablert en salgsordning med Asker bibliotek.
Bokrom på Hasselbakken
Bokrommet på Hasselbakken huser lagets bøker i tillegg til de bøkene vi oppbevarer i uthuset til Tore
Hanevold.
Samarbeid med andre historielag
Styret har fulgt opp årsmøtets vedtak om samarbeid med andre historielag og tatt initiativ til et
samarbeidsmøte med styrene i andre historielag i Asker kommune og invitert de andre historielagene
til felles omvisning på Oslofjordmuseet i høst.
Høringsinstans og samarbeide med kommunene med flere
Historielaget er høringsinstans i begge kommunene. I 2013 ble det gitt 3 hørigsuttalelser og 2 forslag
til veinavn i Asker og 1 høringsuttalelse og 5 forslag til veinavn 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.
Fortidsminneforeningen har avholdt et arrangement om ”Ditt verdifulle nabolag” på Stabekk.
Styremedlem Bjørn Frodahl deltok med foredrag, og de av våre medlemmer som har oppgitt sin epostadresse fikk tilsendt programmet elektronisk. Det ble fulgt opp med omvisning med vekt på
byggeskikk i området Høvik – Stabekk.
Representasjon
I Akershus Kulturvernråd er Asker og Bærum Historielag representert ved Svein Wilhelmsen og Ellen
Elster Martol. I Akershusmuseets styre har Svein Wilhelmsen møtt for Historielaget. Cecilie M.
Rødland 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“.
16/1 2014
Styret

