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Styret hadde også i år funnet verdig en kandidat til vår litteraturpris. Prisen gikk til Ellen Rugstad
Jensen for boken om Evje skole, ”Skolen i svingen”. Evje skole var Bærums første faste skole, hvis v
ser bort fra verksskolene, og boken kom ut i forbindelse med skolens 140-års jubileum. I sitt forord
skriver Rugstad Jensen om hvor viktig det er å kjenne sin lokalhistorie og sine røtter for å få forståelse
av at vi er ledd i en lang rekke av begivenheter og tradisjoner.

En slik forståelse er ledetråd for vårt arbeid i Historielaget. Derfor er det en oppgave for oss å rette
søkelyset på kulturmiljøer som står i fare for å bli forringet som følge av kommunale utbyggingsplaner
vårt innspill til Kommuneplanens arealdel 2008 – 2020 i Bærum kommune fremhevet vi betydningen a
å bevare eiendommen Høvik Søndre og Grevegården på Stabekk, og i vår høringsuttalelse til
”Flerbruksplan for forvaltning av Asker kommunes jord- og skogeiendommer” henstillet vi kommunen
følge opp kommunens egen målsetting om å sikre og synliggjøre kulturminner på kommunens egne
eiendommer.
I januar ble ”Bærum Natur og Friluftsråd” (BNF) stiftet. Historielaget hører naturlig inn under en
paraplyorganisasjon som har bl.a. som mål å sikre kulturlandskap, vern av marka og arbeide for å
bevare og tydeliggjøre kulturhistoriske minner. Etableringen av rådet ble hilst velkommen av
kommunens myndigheter som så frem til et enklere samarbeid med de frivillige organisasjonene. Vi
håper at BNF kan medvirke til et sterkere engasjement for våre hjertesaker i kommunen.

Styret arbeider med å få opprettet en fadderordning hvor våre medlemmer og andre interesserte kan
engasjere seg i vern og vedlikehold av bygdenes kulturminner som står i fare for å bli tilgrodd, forsøpl
og forringet. Vi mener det blir en unik sjanse for medlemmene våre å adoptere f. eks. en kalkovn,
steinbru, en milestein i eget nærmiljø. Jeg oppfordrer derfor våre lesere til å kontakte oss og derved
bidra til at våre kulturminner blir bedre ivaretatt.

Foredrag, vandringer og bussturer har stått på både vår- og høstprogrammet. Foredraget om Karl den
tolvte måtte dessverre avlyses på grunn av sykdom, men styrets nestleder leverte på sparket et
lysbildeforedrag om veien over Krokskogen. Ellers har foredragstemaene spilt over et variert register;
nevner foredraget om livet i lemmehytter på Langåra, historien om lofferne og kramkarene, om
industristedet Heggedal, videre vil vi få mer viten om levningene i Oseberg- og Gokstadskipet, Tore
Brønners tredje lysbildeforedrag om det kjente og ukjente Asker før vi avslutter med julemøte med
tema om juleskikker.

Vi har vandret på Løkebergs gårds grunn og forsert Asdøljuvet i sterk vannføring. For øvrig ventet bå
bål og kaffelars ved Asdøltjernet og en god prat rundt bålet. I juni arrangerte vi busstur til Kjerraten i
Åsa. Vi var så heldig å få ildsjelen for bygging av museet som guide og historieforteller. Kjerraten ble
anlagt av Peder Anker, og den løste problemet med å få fraktet tømmer fra Ringeriksbygden til
Sørkedalvassdraget,- et imponerende industrianlegg.

I august inviterte vi til en busstur hurumlandet rundt. Vi hadde lokal guide i bussen og på våre
stoppesteder. Disse var Hurum kirke, Tronstad gård - et adelsete som var hjemstedet til sjøhelten
Huitfeldt – Hurum billedgalleri og Filtvet fyr. Våre vandringer og bussturer gir mulighet til sosial kontak
og til å stifte nye bekjentskaper, noe som styrker tilhørighet til laget foruten at de bidrar til nye
kunnskaper.
Eldre og yngre jernalder var temaet for sommerturen som gikk til Jylland med Moesgård museum
utenfor Århus som hovedattraksjon. Det var mye spennende å se og oppleve, men mer om denne
turen blir fortalt et annet sted i årboken.

Skilting av kulturhistoriske bygninger i Sandvika er i disse dager (sist i sept.)blitt ferdigstilt. Det gjenstå
å få skiltene på plass. Det må markeres forhåpentligvis med Budstikka, eierne og representanter for
kommunen på plass! I november blir vårt bokprosjekt, historien om industristedet Heggedal, lansert
naturlig nok i Heggedal. Og vi håper mange vil få gleden av å lese om Askers første moderne
industristed.

Kulturåret 2009 nærmer seg. I Asker har vi tatt del i forberedelsene. Her blir det utarbeidet en
kulturminnedatabase, en kulturminnekalender til husstandene i Asker; det skal arrangeres vandringer
bygda, og skolene er blitt oppfordret til å velge seg sitt kulturminne. Kulturminneåret vil også sette pre
på vårt vår- og høstprogram for året 2009.
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