Program 2. halvår 2010.
Lørdag 28. august
Busstur til Grua med omvisning i Hadelands Bergverksmuseum og
besøk i Nyberggruvene.

Museet er en del av Randsfjordmuseene og holder til i det restaurerte
småbruket "Bråten". På Nyseter blir vi vist rundt i de gamle
sinkgruvene som utvider seg til katedraler og haller.
Vi spiser en enkel lunsj i museet før vi drar opp til gruvene.
Påmelding innen 20. august til Einar Skage Andersen.
Foto viser inngangen til Nysetergruvene
Lørdag 18. september
"Pilgrimsleden": Vandring fra Haslum kirke til Annikveien i
Lommedalen.
På vår vandring passerer vi Øverlands bro fra 1838, gårdskalkovnen på
Øverland gård, en middelaldergård som brant i ca. 1200, gravrøyser og
rydningsrøyser. Vi raster ved gapahuken på Gardlaushøgda og avslutter
turen ved bussholdeplassen Eineveien i Lommedalen.
Fremmøte ved Haslum kirke kl. 10.00.

Foto av Gardlaushøgda, utlånt av Bærum bibliotek,
Bærumssamlingen. Fotograf Trygve Christensen

Omvisere er Reidulv Hatlevoll og Einar Skage Andersen,
styremedlemmer i Historielaget.

Onsdag 20. oktober
"Løvenskiold/Vækerø og Nordmarka- en familiebedrift gjennom
360 år."
Nordmarkagodset ble samlet i 1649, og har siden tilhørt samme slekt.
Mange av Nordmarkas godseiere har hatt viktige posisjoner i Norge,
her nevnes Peder Anker, Herman Wedel Jarlsberg og Carl Otto
Løvenskiold. Det er både norgeshistorie og lokalhistorie knyttet til
driften av eiendommene og til industri- og handelsvirksomheten.
Godseier Carl Otto Løvenskiold vil fortelle om hvordan slekten har
drevet og forvaltet godset og bedriftene.
Foredragsmøte på Bekkestua bibliotek kl. 19.00
Foto av Verksgata, Bærums Verk. Fotograf Einar Skage Andersen.

Tirsdag 16. november
"Asker prestegjeld i 1810: Napoleonskrigene, Peder Anker og
kampen for tilværelsen."
Napoleonskrigene og englendernes ran av den dansk-norske flåten i
1807 fikk både store politiske konsekvenser i Norden og økonomiske
og samfunnsmessige følger for høy og lav i Norge og i hele Norden.
Vi nærmer oss 200års jubileet for 1814 og starter jubileumsfeiringen
med året 1810.
Kveldens foredragsholder Bård Frydenlund er doktorgradstipendiet ved
Universitetet i Oslo og har utgitt bok om Peder Anker.

Bildet viser Peder Anker, hustruen Anne Elisabeth og datteren
Karen. Bildet er utlånt fra Bærum bibliotek, Bærumssamlingen.

Foredragsmøtet arrangeres i samarbeid med Foreningen Norden på
Askertun kl. 19.00

Torsdag 9. desember
Norske julehefter fra 1850 til i dag med vekt på kunstnere fra
Asker og Bærum.”
Julehefter har vært en del av norsk julefeiring gjennom nesten 130 år.
For norske forfattere og bildekunstnere har julehefter vært en viktig
arena for presentasjonen av egne verk. Hver jul kom heftene ut som ”et
kulturens pust” inn i de tusen hjem. Enkelte av heftene hadde et opplag
på over 100 000 eksemplarer.
Kveldens foredragsholder, Tom Brenne, har utgitt bok om norske
litterære julehefter.

Bildet viser forsiden av heftet "Bondens jul"
laget av Jens R. Nilssen.

