Årsmelding for Asker og Bærum Historielag 2016
Asker og Bærum Historielag – vi bevarer fortiden for fremtiden
1.
Om 2016
Asker og Bærum Historielag kan se tilbake på nok et år med høy aktivitet.
Arrangementstilbudet har vært omfattende med en god kombinasjon av turer, vandringer
og møter. Lagets formålsparagrafer vurderes som godt ivaretatt. Interessen for lokalhistorie
er økende noe som også reflekteres gjennom den økende oppslutningen om vårt lag.
Vi kan imidlertid ikke hvile på laurbærene. Vi har derfor startet en strategiprosess hvor vi
på basis av våre målsetninger som uttrykt i vedtektene, har en grundig gjennomgang av
lagets oppgaver, vår arbeidsform og ikke minst hvordan vi møter medlemmenes ønsker og
forventninger. De første resultatene av dette arbeidet vil gradvis bli synliggjort i løpet av
2017.
2.
Tillitsvalgte 2016
Styret:
Bjørn Frodahl, styreleder
Ole H.P. Disen, nestleder
Harald Sørgaard-Djupvik, kasserer
Bård Mostveit, sekretær
John R. Hanevold, styremedlem
Randi Malm, styremedlem
Cecilie M. Rødland, styremedlem
Revisor:

Marit Mortensen

Valgkomité:

Einar Skage Andersen
Frøydis Bryhn Ross
Ragnhild Tangen.

Redaktør årboka:
Tor Wisting
Redaktør hjemmesider: Vidar Skovli
Medlemsoversikt
Ved utgangen av 2016 har Historielaget 846 medlemmer. Dette er en nettoøkning på 50
medlemmer i løpet av året. Brutto hadde vi tilgang på 159 nye medlemmer i 2016.
3.

Medlemmene fordeler seg som følger:
Asker 277 medlemmer, hvorav 9 livsvarige og 1 æresmedlem.
Bærum 495 medlemmer, hvorav 11 livsvarige og 1 æresmedlem.
Utenbygds 51 medlemmer, hvorav 5 livsvarige.
Institusjoner og andre historielag 23.
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Styrets arbeid
Det har vært avholdt 11 styremøter /-samlinger og to strategimøter. I tillegg har flere saker
blitt behandlet og besluttet via e-post mellom styremedlemmene.
4.

Styret har vært representert i referansegruppen for utarbeidelse av ny kulturplan for Asker, og
hatt møter med Asker Kulturråd og Bærum Kulturråd, Bærum Elveforum og Bærum Natur og
Friluftsråd. En rekke høringssaker fra begge kommuner er behandlet og innspill utarbeidet.
Videre er en rekke henvendelser og spørsmål fra offentlige institusjoner, andre organisasjoner,
medlemmer og publikum generelt, blitt behandlet og besvart.
Flere av styremedlemmene har holdt foredrag og ledet vandringer om lokalhistoriske emner
for foreninger, skoler og seniorsentra. Styrets medlemmer har også gjennomført befaringer for
å følge opp vedlikeholdet av faddersteder samt få bedre kunnskap og informasjon om
kulturminner som bør tas vare på.
I 2016 har de fleste styremøtene vært holdt på Asker Museum.
5.
Tur- og møteprogram for 2016
19.01. «Fra Sølvskatten til Oljefondet: Norges Bank 1816-2016». Foredrag på Askertun
ved historiker Eivind Thomassen. Ca. 45 deltakere.
17. 02 Omvisning i filmparken på Jar og kåseri om filmparkens historie samlet vel 50
deltakere.
10. 03. Årsmøte på Askertun. På møtet ble avtroppende leder Frøydis Bryhn Ross utnevnt til
æresmedlem av Historielaget. Einar Skage Andersen fikk litteraturprisen for 2015. Etter
årsmøtet holdt Frøydis Bryhn Ross foredraget «Fra Asker prestegjeld til Asker og Bærum
kommuner – og tilbake?»
16. 04. Busstur og vandring i «I Karl den 12.s fotspor i Asker og Bærum». Guider var
kulturhistoriker Elisabeth Høvås, historielagsmedlem Siv Tove Anderson og lokalhistoriker
John Willy Jacobsen, Lier Historielag. Turen ble avsluttet med lunsj på Lier Bygdetun og
orientering om samlingen. 50 deltakere.
25.05. Vi vandret fra Henie Onstad Kunstsenter via Høvik Verk til Terbovens
sommerhus. Rundt 70 personer fulgte turen som ble godt guidet av Frøydis Bryhn Ross og
Bjørn Frodahl.
29.05. Museumsdag på Asker Museum. Fra egen stand drev vi informasjon om laget,
boksalg og vervet medlemmer.
02.06. Den ferdig restaurerte Vøiensmia ble innviet med hornmusikk, orientering om
prosjektet og takketaler, og ikke minst baker Arne Larsens bakverk fra ovnen i smia var
populært.
11.06. Dagstur til Hedmark med besøk på Mammuthuset i Vang, Løten Brænderi og
Bokloftet. På Løten Brænderi fulgte vi den underholdende og lærerike vandreforestillingen
«En Akevisitt». 36 deltakere.
23.08. Kveldsvandring langs den gamle Tanum kirkevei fra Tanum kirke til Skui.
Underveis orienterte turleder Ole H.P. Disen om områdets historie og de mange
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kulturminnene. Turen som samlet ca. 60 deltakere, ble avsluttet ved den fredede hoppbakken
på Skui.
26.-27.08.
Historielaget hadde egen stand på Rådhustorvet i Sandvika under
Sandvika Byfest. Formålet var informasjon om lagets virksomhet, verving av medlemmer og
boksalg. Det ble vervet 35 nye medlemmer.
17.09. Tur til Elingaard Herregård i Onsøy og Gamlebyen i Fredrikstad. Interessant og
lærerik dag med omvisning på herregården og guidet vandring i Gamlebyen, Norges best
bevarte festningsby. 53 deltakere.
18.09. Asker Museums Høsttakkefest. Vi deltok med egen stand på høsttakkefesten med
informasjon, medlemsverving og boksalg.
17.10. Krigsminner. Et nytt registreringsprosjekt ble lansert på Restaurant Odonata som
holder til i den første terminalen på Fornebu Flyplass. Innlegg av forfatteren Trygve
Christensen, leder av Fornebu Historisk Museum, Kristian Rasmussen og Historielagets
leder Bjørn Frodahl. Ca. 45 deltakere.
16.11. Historien om Nesøygodset ved kulturhistoriker Elisabeth Høvås. Møtet ble holdt
på ærverdige Kjørbo gård i Sandvika hvor det også var anledning til en liten rundtur i den
gamle hovedbygningen. Over 100 deltakere.
9.12. Julemøte i Asker Museum med omvisning og foredrag av Mindor Hesthaug og
Henrik Brinch Hansen om Otto Valstads nyrestaurerte skaporgel. At det på ny var vellyd i
orgelet ble demonstrert av Lars Erik Furu. 58 deltakere.
6.
Restaurering og rydding av kulturminner
Vøiensmia
Det flerårige arbeidet med restaurering av Vøiensmia ble i år avsluttet og dette ble markert
med et festlig innvielsesarrangement 6. juni. Jansløkka skoles korps underholdt, drivkreftene
bak restaureringen Frøydis Bryhn Ross og John R. Hanevold ble behørig takket sammen med
de mange bidragsyterne og dugnadspersonene som har deltatt i arbeidet. Baker Arne Larsen
sto for serveringen med rykende ferske boller fra smias egen bakerovn.
Pilegrimsleden
Historielaget er ansvarlig for enkelt vedlikehold og merking av Pilegrimsleden fra
Lysakerelven ved Granfoss til Langebru på Krokskogen. Dette arbeidet har vært utført av Ole
H. P. Disen og Bård Mostveit. Oppdraget blir honorert av Bærum kommune.
Drengsrud Kultursti
Denne kulturstien har blitt ryddet, merket og nye informasjonsskilter er produsert og montert
av Historielaget. Styrets John R. Hanevold har vært ansvarlig for dette arbeidet.
Fadderordning og skilting av kulturminner
Det gjennomføres nå en gjennomgang av de fadderordninger som Historielaget har for
kulturminner i Asker og Bærum. Det er behov for visse oppgraderinger av så vel stedene som
av selve ordningen. Ett av stedene, Ulvegrava på Isi i Bærum har i løpet av høsten blitt ryddet.
Nytt informasjonsskilt er produsert for montering våren 2017.
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Kalkovnen på Slependen
Vidar Skovli er kontaktperson for omvisning i kalkovnen som gjennomføres på forespørsel.
Det har vært noe aktivitet i løpet av 2016.
7.
Kommunikasjon med medlemmene
Historielagets hjemmesider www.abhistorielag.no. samt ordinær post har hittil vært de
viktigste kommunikasjonskanalene med medlemmene. I løpet av 2016 har vi i tillegg
introdusert «styreweb» til de av våre medlemmer hvor vi har e-postadresser. Vi har dessverre
hatt noen startproblemer med denne kanalen spesielt ved utsendelse av kontingentfakturaer i
april. Vi beklager dette, men regner nå med at styreweb fungerer etter hensikten dvs. som en
nyttig måte å holde Historielagets medlemmer informert på. Vi understreker imidlertid at de
av våre medlemmer som ikke benytter internett fortsatt vil motta informasjon og program via
ordinær post.
Høsten 2016 innledet vi arbeidet med å fornye hjemmesidene våre. Vi ønsker sider som er
enklere å bruke samtidig som nye funksjoner skal legges inn. Det gjelder bl.a. påmelding til
turer og arrangementer. I tillegg til å være en viktig kanal vis a vis medlemmene er
hjemmesidene også et av våre ansikter utad til publikum. Det er derfor viktig at sidene er lett
tilgjengelige og informative.
Som et supplement til hjemmesidene våre har vi også Facebook www.facebook.com/abhistorielag - og twitter-løsninger.
8.
Informasjon og medlemsverving
Informasjon om Historielagets virksomhet er viktig. De elektroniske kanalene som benyttes er
allerede nevnt. I løpet av 2016 har mange av våre arrangementer vært omtalt i Budstikka.
Likeledes fikk så vel innvielsen av Vøiensmia som årbokas 2017-utgave bred omtale i
lokalavisen.
Direkte synlighet er også viktig og vi satser derfor på deltakelse på arrangementer som er
relevante for vår virksomhet. I 2016 har vi deltatt med stand på to av Asker Museums
arrangementer samt på Sandvika Byfest. I tillegg til ren informasjon har vi solgt bøker fra vår
rikholdige produksjon samt vervet medlemmer. Under Sandvika Byfest vervet vi hele 35 nye
medlemmer.
9.
Årboka og andre publikasjoner
Årboka for 2017 ble redigert av Tor Wisting. Årets utgave er på 176 sider med 24 interessante
bidrag om Asker og Bærums historie de siste 200 år. Redaksjonsrådet har bestått av Ragnhild
Tangen, Ole H.P. Disen og Svein Wilhelmsen. Boka ble sendt ut til medlemmene i november
2016.
Salg av lagets publikasjoner
De fleste av lagets utgivelser er til salgs i 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. Lagets årbøker er dessuten til salgs på Bærum
bibliotek Bekkestua, Norli Sandvika Storsenter, Norli Trekanten Asker og Ark Holmen.
Bokrom på Hasselbakken
Historielaget leier et kjellerrom på Hasselbakken hvor vi bl.a. har lager av våre publikasjoner.
I tillegg disponerer vi et fjernlager på låven hos Tore Hanevold.
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10.
Samarbeid med andre historielag og foreninger
Historielaget er medlem av Asker Kulturråd og Bærum Kulturråd. I tillegg er vi medlem av
Bærum Natur og Friluftsråd (BNF) som er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner
i Bærum.
Interessen for lokalhistorie er økende. Dette erfarer vi gjennom den økende oppslutningen
om våre arrangementer. Vi ser også en oppblomstring av ulike lokale lag og grupperinger
med lokalhistorie som formål. I 2016 har Historielaget derfor innledet et tettere samarbeid
med de lokale historielagene og -gruppene i Asker og Bærum. Det gjelder i første omgang
Vollen Historielag, Heggedal Historielag, Hvalstad Vels historiegruppe, Billingstad
Historielag og Fornebuhistorisk Forening. Alle arbeider vi for samme sak. Alle vil vi
bevare og synliggjøre fortiden for fremtidens generasjoner. Responsen fra de lokallagene vi
hittil har vært i kontakt med er meget positiv, og vi har allerede samarbeidet om felles
møter med noen av dem.
Med effekt fra 01.01.2017 er vi også innmeldt i Landslaget for lokalhistorie. Hvilke faglige
utbytte vi kan få av dette vil vi etter hvert få komme tilbake til.
11.
Høringsinstans og samarbeide med kommunene med flere
Historielaget er høringsinstans i begge kommunene. I 2016 ble det gitt en rekke
høringsuttalelser (bl.a. til Kommuneplan for Bærum 2017 – 35) samt forslag til område- og
veinavn i begge kommunene. Vi har videre hatt flere representanter i en referansegruppe
under utarbeidelsen av den nye kulturminneplanen for Asker.
Kontakten med kulturansvarlige Gro Jerpåsen og Ingunn Stuvøy i henholdsvis Asker og
Bærum kommune er god.
12.
Representasjon
Cecilie M. Rødland og John R. Hanevold sitter i juryen for utdeling av Akershus
Kulturvernråds kulturpris.
13.
Økonomi
Styret bedømmer Historielagets økonomi til å være meget tilfredsstillende selv om vi går ut
av 2016 med et mindre underskudd på kr. 10 266,-.
14.
Om fremtiden
Asker og Bærum Historielag har vært og er et veldrevet historielag. Samfunnet er
imidlertid i en stadig raskere endring og det betyr nye utfordringer. Kommunene våre
vokser stadig raskere og utbyggingen som følger, øker presset på kulturminner og –miljøer.
Her er det viktig at vi holder oss løpende orientert og følger opp enkeltsaker med så vel
påvirkning som tett dialog med kommunenes administrasjon og politikere.
På sikt vil den planlagte sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum kommuner også
representere en utfordring for oss. Om få år er dette en realitet, og vi igangsetter nå arbeidet
med hvordan vi skal takle dette.
Men ett står fast: Asker og Bærum Historielag er og skal være den samlende og
koordinerende møteplassen for lokalhistorie i Asker og Bærum. Lagets medlemmer er den
viktigste ressursen i dette arbeidet. Med den interessen og oppslutningen som vises, ser
styret optimistisk på arbeidet fremover.
Styret 20.02.2017
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