Årsrapport 2007
Av Frøydis Bryhn Ross

F

ør blåveisen var avblomstret i våres, kunne styret presentere egen
hjemmeside med eget domenenavn på internett. Historielagets
medlemmer og andre interesserte kan i dag få lett tilgang til lagets program, vedtekter, informasjon om laget, styret, om bokutgivelser og mye
mer. Hjemmesiden gir også adgang til dialog mellom styret, lagets medlemmer og andre interesserte. På den måten håper vi på å nå frem til
flere med vårt program og vår hovedoppgave som er å formidle lokalhistorie og ivareta kulturminner i Asker og Bærum.

Med respekt for våre kulturminner og deres fremtidsutsikter har styret
engasjert seg ved å gi uttalelser om de historiske kulturminnene i fylkeskommunale og kommunale planer. Vi har lagt vekt på at våre kulturminner må innlemmes i de sentrale arealplanene og bli juridisk
bindende, for på den måten sikre våre kulturminner for fremtiden.
På en forespørsel fra NVE om historielagene kunne være behjelpelig
med å registrere dammer og demninger som ikke var blitt klassifisert,
ble kartleggingen av de uregistrerte dammene foretatt av Historielaget
i Asker, mens kulturavdelingen registrerte dammene i Bærum kommune. Arbeidet som ble sendt inn fra Historielaget, er lagt ut på vår
hjemmeside under ”Kulturminner”.

Frøydis
Bryhn Ross,
leder.

Bærum kommune har i år gitt de frivillige organisasjonene mulighet
til å søke på midler til for eksempel skilting av kulturminner. Vi var
heldige og fikk bevilget midler til skilting av seks kulturminner. Det er
mange kulturminner som fortjener skilting, men vi har
valgt å starte med kulturhistoriske bygninger i Sandvika. Arbeidet med oppfølging av skiltingen pågår.
I Asker har kommunen invitert Historielaget til
samarbeid om markering av kulturminneåret 2009.
Utvalget som er nedsatt, skal ha som mål å vise frem
vår historie og våre kulturminner for derved å skape
bevisstgjøring om kulturen som ressurs og identitetskaper.
Det vil bli spennende å delta i prosessen mot
dette målet.

I samarbeid med Asker museum kunne vi åpne en utstilling av Wilse –
bilder på museet 14. februar i år. Wilse hadde bodd i begge bygdene, og
han har etterlatt seg ca. tusen bilder fra vår region. Av disse var vi med
å plukke ut hundre fra hans samling som befinner seg på Folkemuseet.
Vi håper at mange av våre medlemmer hadde glede av utstillingen.

I begge kommuner er vi bidragsytere med lokalhistorisk kunnskap til
”Den kulturelle skolesekken”. På Asker museum er historien om kalkutvinningen for alle 8. klassingene i kommunene blitt fulgt opp på tredje
året på rad. For øvrig har vi deltatt i møter med kommunen hvor målet
har vært å bygge opp en lokalhistorisk plattform for skole- og barnehagesektoren. I den forbindelse har vi holdt foredrag og arrangert vandringer for ansatte i barnehagesektoren i Asker.
Kystkulturen, kulturminner i marka, steinhogging og helleristninger
har stått på programmet i år. Vi har hørt foredrag, vandret og hatt en
interessant fjordtur i nydelig vær og sommertur til Gotland som har
mye kultur å vise frem. Høsthalvåret startet med en lærerik og hyggelig
tur til ”det hemmelige Hadeland”. Foredrag om Sonja Henie, erindringer fra Grini og akevittens historie gjenstår når dette forordet til
årboka skrives.
I årsmeldingen som legges frem på årsmøtet i 2008, vil vi gi en fullstendig oversikt over lagets virksomhet i 2007.

På sommerens varmeste
dag, 16. juni,
arrangerte
laget båttur
langs øyer og
strender
utenfor Asker
og Bærum.
Svein Erik
Wilhelmsen
var kunnskapsrik og
uoppslitelig
forteller i 5
timer. Foto:
Knut Ross
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Tur – og møteprogram 2007
24. jan.:
11. feb.:

21. feb.:
20. mars:

18. april:

10. mai:

02. juni:
16. juni:

18. aug.:
28. aug.:

26. sept.:
23. okt.:

15. nov.:

05. des.:

Kulturminner i marka – foredrag
ved Jan Martin Larsen

Åpning av Wilse-utstilling på Asker museum kl. 14.00.

Årsmøte kl. 19.00 på Bekkestua bibliotek. ”Hva toget brakte
med seg” – foredrag av Trond Berg etter årsmøtet.

” Koner, Madamer, Fruer” – Husflid i Aker og Asker for 200 år
siden - foredrag av Anette Solberg Andresen i Collettgården på
Folkemuseet.
Båttrafikken i Vestfjorden – lysbildekåseri ved Knut Larsen.
Rusletur til Kolsåstoppen med Harald Kolstad som turleder.

Steinhogging på Askerbørskauen – tur i skogen til gamle
brudd. Ivar Schaulund er turleder.

”I pappabåtenes kjølvann”– 5-timers fjordtur med M/S Lånan.
Busstur til ”Det hemmelige Hadeland”

Tur til helleristningsfeltene ved Dælivann. Omviser er professor Einar Østmo.

Fiskere og strandsittere i indre Oslofjord fra middelalderen til
det 20. århundre. Foredrag av Per Norseng.
Sonja Henie: “Kvinne på is.” Foredrag av Bodil Stenseth.

“Erindringer fra Grini.” Foredrag av Thomas Chr. Wyller.

“Akevittens historie.” Foredrag av Roald Karoliussen.
Julemøte med enkel servering.

Viktig melding:

Asker og Bærum Historielag har fått egen nettside med denne adressen:
www.abhistorielag.no. Her finner dere informasjon om programmet,
laget og styret.
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