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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

01.01.2014

01.01.2015

253
15
0
268

256
13
0
269

402
18
1
421

430
12
1
443

39
6
45
734

47
6
53
765

20
754

19
784

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. Styret har utført
befaringer for å få bedre kunnskap og informasjon om kulturminner som bør tas vare på.
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Tur- og møteprogram 2014
23. januar

11. februar

11. mars

23. april
10. mai
26. mai
18. juni
23. august
13. september

6. oktober

12. november
11. desember
24. – 26. juni

Samferdsel i Norge mellom 1647 og 1850, gjennombruddet for
moderne samferdsel og teknologi i Norge. Forholdene i Asker og Bærum
får spesiell omtale. Foredrag av prof. Em. Dag Bjørnland.
NATO i Asker og Bærum – Kolsåsanleggets historie og betydning
for lokalsamfunnet. Foredrag av oberstløytnant Sverre Øverland og
styremedlem Bjørn Frodahl.
Årsmøte
Etter årsmøte: Bygningshistorie i Asker og Bærum.
Foredrag av kunsthistoriker Øyvind Reisegg.
Vandring langs Lysakerelven. Kjentmann er styremedlem Bjørn Frodahl.
Grunnlovsjubileet: Busstur til Eidsvoll med omvisning i
Eidsvollsbygningen.
Vandring fra NaKuHel, v/ Sem Gjestegård i Asker til husmannsplassene
under Tveiter. Kjentmann er styremedlem John R. Hanevold.
Vandring på Løkeneshalvøya. Kjentmann er lokalhistoriker Ola Holst.
Busstur til Kongsberg. Besøk på Norsk Bergverksmuseum, Sølvgruvene,
Fiskum gamle kirke.
Rusletur på Vår Frelsers gravlund. Omvisning på gravlunden hvor
mange kjente personer ligger begravet. Gravmonumentenes
geologiske historie og Gamle Aker kirkes historie omtales. Guide er
C. Christiansen.
Prøysen i Asker. Fremmøte på Vøyen gård i Asker. Kåseri om
«Præstvægen på tværs på 1920 og 1950 - tallet"» på Smia på Sem. Kåseri av
Sidsel Platou Aarseth.
Arrangementet er felles for historielagene i Asker.
Grunnlovsjubileet: Jakob Neumann og den politiske kampen i
Norge høsten 1814. Foredrag av historiker Bård Frydenlund.
Julemøte: Julestrev og juleglede. Kåseri av etnolog Åse Lange.
Julemøte med servering.
Sommertur til Bohuslãn under ledelse av Jostein Flo.

Den kulturelle skolesekken
Historielaget bidrar med kunnskap om lokalhistorie for skolebarn i Asker og Bærum i samarbeid med
Asker Museum og kulturavdelingen i Bærum kommune støttet med økonomiske midler av den
kulturelle skolesekken.
 Ved Asker Museum arrangeres i løpet av 3 uker vår og 3 uker høst Kalkdagene under tittelen,
900 år med kalk i Asker og Bærum. Gjennom kåserier og praktiske øvelser får ca. 2.100 elever
i ungdomskolens 8. klasse hvert år en dag med innføring i historien bak og betydningen av de
store kalkforekomstene i bygdene våre og hvordan kalken har kommet til nytte i fortid og
nåtid. Flere medlemmer i Historielaget har bidratt i opplegget gjennom de 10 årene
kalkdagene har vært arrangert.
 Reidulv Hatlevoll har vært turleder for elever på 6.trinn i Bærum fra Haslum kirke til
Annikveien i Lommedalen.

Restaurering og rydding av kulturminner med stier og far
Vøiensmia
Det er blitt foretatt en omfattende restaurering av bygningen, utvendig og innvendig. Her nevnes grua,
bakerovnen, nytt pipeløp, nytt gulv i oppholdsrommet mm. Restaureringen er blitt utført med midler
fra Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Kulturminnefond og Akershus fylkeskommune. Arbeidet er utført
av en tømmermester og en murmester foruten dugnadsinnsats fra styret og andre frivillige.
Prinsehaugen
Gravhaugen nord for prestegårdstunet i Asker, kalt Prinsehaugen, var tilvokst av trær og busker.
Styremedlem John R. Hanevold påtok seg å få gravhaugen ryddet i høst.Til arbeidet ble det bevilget
midler fra Opplysningsvesenets fond og Asker kommune. Etter solid innsats av en profesjonell
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trefeller og dugnad fra styret og andre frivillige kunne Prinsehaugen „avdukes“ i desember mnd – et
arrangement som ble gjennomført i samarbeid med Asker kommune og Historielaget.
Pilegrimsleden
Pilegrimsleden fra Lysakerelven nær Granfoss til Langebru på Krokskogen er blitt ryddet av Reidulv
Hatlevoll. Historielaget er blitt honorert av Bærum kommune 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. Styret arbeider for å få flere til å melde seg som faddere.
Kalkovnen på Slependen
Nestleder, Vidar Skovli, er kontaktperson for Bærum kommune, og er guide etter behov.

Medlemsverving og markedsføring
Styret er opptatt av å markedsføre vårt Historielag. Styret har stilt med stand og salg av lokalhistorisk
litteratur på arrangementer i Asker og Bærum. I den anledning er nye medlemmer blitt vervet.

Hjemmesiden
Lagets nestleder, Vidar Skovli, er redaktør for hjemmesiden, http://www.abhistorielag.no. Referater
og bilder fra turer og møter blir lagt inn under ”Nyheter”. På forsiden sees bilder fra kjente steder og
her annonseres 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.

Årboka
Årbok nr. 55 for 2015 ble redigert av Tor Wisting. Redaksjonsrådet har bestått av Bjørn Frodahl,
Randi Gunderson Malm og Svein Wilhelmsen. Årboken ble sendt ut til medlemmene i des. 2014.

Jacob Neumanns dagbok
Styret valgte å utgi Jacob Neumanns dagboknotater om «Historisk Beretning om den af Norges Riges
overordentlige Storthing, efter Foreningen med Sverige, i Aaret 1814, udvalgte Deputations Reise til
Stockholm» som lagets bidrag i feiringen av Grunnlovsjubileet.

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 og Asker Museum, mens Bjørn Frodahl har ansvar for
samme ordning med Bekkestua bibliotek og har dessuten hatt stand ved flere arrangementer i Bærum.
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 og foreninger
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. På et fellesmøte vedtok
historielagene å delta på samme arrangement hvor vi feiret Prøysens hundreårsdag og hans virksomhet
i Asker.
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.
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Gjertrudprisen
Gjertrudprisen utgis av Akershus Kulturvernråd. Formålet med prisen er å uttrykke anerkjennelse
overfor forvaltere av både materielle og immaterielle kulturminner for det verdifulle arbeid som er
utført, samt å stimulere andre til pietetsfullt å verne om og videreføre kulturarven. Styret foreslo Jan
Martin Larsen som årets kandidat for sitt mangeårige arbeid med å tilrettelegge for turer og formidle
lokalhistorie. Kulturvernrådet støttet forslaget, og Jan Martin Larsen ble tildelt prisen for 2014.

Høringsinstans og samarbeide med kommunene med flere
Historielaget er høringsinstans i begge kommunene. I 2014 ble det gitt 2 høringsuttalelser og 2 forslag
til veinavn i Asker og 6 høringsuttalelser og 6 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.
Representasjon
I Akershus Kulturvernråd er Asker og Bærum Historielag representert ved Svein Wilhelmsen og
Kristin Røgeberg. I Akershusmuseets styre har Svein Wilhelmsen møtt for Historielaget. Cecilie M.
Rødland og John R. Hanevold sitter i juryen for utdeling av Akershus Kulturvernråds kulturpris.
Harald Kolstad er medlem av styringsgruppen for restaurering av Den Bergenske Kongevei over
Krokskogen og er Historielagets representant i „Skuibakkens Venner“.
19/1 2015
Styret

