Program for 2. halvår 2007.
Lørdag 18. august 2007.
Busstur til ”Det hemmelige Hadeland”.
Påmelding innen 10. august 2007 til Harald: 91 80 04 22 eller
Frøydis 90 65 66 84. Se vedlagt program.
Steinhuset fra 1200-tallet er det eneste ikkekirkelige steinbygg fra middelalderen
på landsbygda i Norge. Hva huset er opprinnelig brukt til, er usikkert, men
teoriene er mange.
Bilde: Steinhuset Granavollen. Hadeland reiseliv.

Tirsdag 28. august 2007.
Tur til helleristningsfeltet ved Dælivann.
Omviser er professor Einar Østmo. Vi møtes kl. 18.00 i
begynnelsen av Dæliveien, like ved Valler stasjon.
Helleristningene på Dalbo ble påvist i 1961. Skriver seg fra bronsealderen ca.
3000 år tilbake. Helleristningene viser skålgroper, skip og solhjul hugd inn i
svaberg.
Bilde: Dalbo gård. Fotograf: Jacob Jacobsen 1971.Tilhører Bærum bibliotek.
Bærumssamlingen.

Onsdag 26. september 2007.
Fiskere og strandsittere i indre Oslofjord fra
middelalderen til det 20. århundre.
Foredragsholder er førstekonservator Per Norseng.
Kystkulturen er en viktig del av Asker og Bærums historie, og
fjordfisket har vært en viktig næringsvei for kystbefolkningen
gjennom tidene i form av matauk og senere ogå som
inntektskilde. Dette får du vite mer om ved å møte opp på
Vollen ungdomsskole kl. 19.00.
”Men når ”kalven” – posen på vadet – nærmet seg land og vrimlen av blank fisk
kom tilsyne, steg humøret merkbart. Det anstod seg ikke å gi noe høylydt uttrykk
for gleden, men en eller annen stillferdig bemerkning kunne nok bringe et smil
over ansiktene.” Gelert-Nielsen 1945.
Bilde: Martinius Gundersen og sønn 1924. Asker bibliotek.

Tirsdag 23. oktober 2007.
Sonja Henie: Kvinne på is.
Foredrag ved historiker Bodil Stenseth på Landøya undomsskole,
kl. 19.00.
Etter en 2. plass i Verdensmesterskapet i 1926 i Stockholm, sa Sonja Henie etter
konkurransen: ”Jeg vant ikke denne gangen, men neste år vinner jeg, og fra da av
vil jeg aldri tape igjen.”
Bilde: Sonja Henie. Henie-Onstad Kunstsenter
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Torsdag 15. november 2007.
Erindringer fra Grini.
Professor Thomas Chr. Wyller forteller om sitt opphold som
fange på Grini under krigen – på Bekkestua bibliotek kl. 19.00.
Thomas Chr. Wyller var politisk fange på Grini fra august 1942
til mai 1945. Han deltok i den ”illegale” aktiviteten som
fangene på Grini utviklet meget effektivt. Beregningen om
denne delen av norsk okkupasjonshistorie har han lagt frem i
boken: ”W/25X: Motstandskampen på Grini”.
Bilde: Frontkjempere avluses på Grini. Bildet tilhører Bærum bibliotek,
Bærumssamlingen.

Onsdag 5. desember 2007.
Akevittens historie.
”Fargen er gyllen som midnattsolen, smaken er kraftig med godt avstemt
krydderpreg og edle fataromaer fra lang tids lagring på brukte sherryfat.”

Roald Karoliussen holder foredrag om akevittens historie på
Asker museum kl. 19.00.
Karoliussen har i en årrekke arrangert verdensmesterskap i
akevitt i samarbeid med Halvor Heuch i vinmonopolet og
ambassadene. Han vil fortelle om den unike norske akevitten
som vurderes som kulturdrikk sammen med det beste av fransk
cognac og skotsk whisky.
Julemøte med enkel servering, pris kr. 150. Påmelding senest
26. november til Knut L.: 66 78 47 38/ 93 05 24 80 eller
Frøydis: 66 78 20 55/ 90 65 66 84.
Bilde: www.akevitt.org

Andre arrangementer:
Søndag 16. september 2007.
Høsttakkefest på Asker museum
Høsttakkefesten arrangeres kl. 12-16. Historielaget stiller med
stand.
Grunnstenen til Asker museum ble lagt ned av Gunhild Bakke i 1989
Bilde: Asker museum. Asker bibliotek

Velkommen til arrangementene.
Styret

