Program for 1. halvår 2008.
Torsdag 17. januar 2008 19.00 – Bekkestua bibliotek
Tor Kristian Østeby holder foredrag om Karl den 12. og hans
menn i Asker og Bærum under den store nordiske krig.
Den svenske krigerkongen, Karl den 12., hadde ført krig i NordEuropa med både seire og tap før han bestemmer seg for å erobre
Norge i 1716. Da hadde Sverige tapt sine tyske og baltiske
besittelser, og misnøyen med krigføringen var stor.
Kveldens foredragsholder stiller spørsmål om hvorfor forsvaret
av Norge ble lagt til Gjellebekk – som lå langt fra sentrum og
fronten – som førte til at Asker og Bærum ble trukket direkte inn
i krigen.
Foto: Karl 12’s død – Felttog i Norge 1716-1718.
Nationalbiblioteket

Foredragsholder er Tor Kristian Østeby. Han er pensjonert
oberstløytnant med stor kunnskaper om Askers historie.
Tirsdag 26. februar 2008 19.00 - Askertun.
Årsmøte. Vi starter med årsmøte og viser til årsmøtepapirene
som sendes ut til alle medlemmene.
Langåra – et sommerparadis i Oslofjorden.
Kveldens fordrag er om Langåra som sommerparadis. Cathrine
Skredderstuen Rolland har skrevet sin hovedfags-oppgave i
etnologi om ferie og fritid i lemmehytter på Langåra, og reist
spørsmål om hvordan opplevelser, holdninger og identitet kan
knytte seg til steder.

Foto: Badeliv på Langåra i 1946, Bærum bibliotek

Tirsdag 26. mars 2008 19.00 Heggedal Hovedgård.
Heggedals historie med vekt på industrialiseringen fra 1870 tallet.
Heggedal fikk egen stasjon på den nye jernbanestrekningen
mellom Kristiania og Drammen i 1874. Med mulighet til
drivkraft fra Verkenselva med Kistefossen og jernbane, var
grunnlaget lagt for industrietablering. I 75 år skulle Heggedal bli
Askers svar på Sagene i Oslo.

Foto: Fyrstikkfabrikken i Heggedal 1875-1895, år ca
1888. Asker bibliotek

Terje Martinsen, som er kveldens foredragsholder, er i gang med
å skrive Heggedals historie og vil fortelle om sine
forskningsresultater. Han er lokalhistoriker og forfatter av bl.a.
Røykens historie.
Torsdag 24. april 2008 19.00 Løkke i Sandvika.
Fortidas kramkarer som kulturspredere.
Før 1842 måtte folk i Asker og Bærum til Kristiania for å handle
varer. Det fantes noen utsalg, men loven krevde byborgerskap for
handelsvirksomhet. Først med den nye handelsloven i 1866 kom
det fart i handelen på bygdene.
Imidlertid kom kramkaren innom hus og heim og brakte med seg
både krams, forbruksvarer og ikke minst nytt fra nabobygda.
Om kramkaren som kulturspreder vil Thor Gotaas fortelle om i
sitt foredrag.

Foto: Kramkar, fotogram: A B Wilse, år 1906.
Norsk folkemusem

Thor Gotaas er folklorist og forfatter..

Torsdag 7. mai 2008 – Løkeberg gård.
Fremmøte Løkebergtunet 8 kl. 18.00.
Løkeberg gård ble ryddet i folkevandringstiden og tilhørte
bydas fullgårder. Gården har vært dragonkvarter og hadde
bl.a. bygdesag, kvern og egen kalkovn.
Harald Kolstad viser oss rundt og vil fortelle om gårdens
historie.
Harald Kolstad er lokalhistoriker og æresmedlem i Asker og
Bærum Historielag.
Foto: Løkeberg gård i 1931, fotograf Ivar Knutsen.
Bærum bibliotek

Lørdag 7. juni 2008 - Kjerraten i Åsa.
Med avgang fra Bjørnegård skole kl. 10.00 arrangerer vi
busstur til Kjerraten i Åsa.
Kjerraten i Åsa på Ringerike ble anlagt av Peder Anker, eier
av bl.a. Nordmarksgodset, som et ledd i transporten av
tømmer fra Ankers skogeiendommer i Land og Valdres til
sagbrukene hans langs Lysakerelven.
Kjerraten som var i drift fra ca. 1807-1850, fraktet tømmer
opp ca. 400 høydemeter fra Steinsfjorden til Damtjern, for
fløting videre ned Sørkedalsvassdraget. Et unikt
industrihistorisk minnesmerke som har fått sitt museum i
Åsa.
Foto: Ivar Grydeland: Tre kroker ble slått i stokken

Arve Frydenlund vil være vår omviser. Han er lokalhistoriker
og har vært en ildsjel for åpningen av museet. Kjerratmuseet
ble åpnet 1. juli 2006.
Påmelding, se programoversikten.

Velkommen til arrangementene.
Styret

