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F

ormidling av kultur, lokalhistorie og vern om kulturminner har
også i året 2006 stått sentralt på programmet til Asker og Bærum
Historielag. Kveldsforedragene har spent over temaer som livet på
Kalvøya, Fridtjof Nansen, oldtidsfunn i marka, historiske vekster i
hagen, merkedager, lærerinneskolen på Stabekk, lokalhistoriske glimt
fra Vollen og Asker og grøttradisjoner. Grøttradisjoner var tema for
julemøtet som vi avsluttet med julegrøt på ærverdige Vøyen gård.
Vi har samarbeidet med Lier Historielag og besøkt Lier Bygdetun hvor
vi ble imponert over hva Lier Historielag hadde fått til på dugnadstimer.
På tunet var det satt opp flere bygninger, blant annet bygdas første faste
skole. Skysstasjonen var rehabilitert og fungerer i dag som møtelokale.
Dessuten produserer laget deilig eplesaft som ble satt frem i kaffepausen.
Turen til Maridalen i september ble en interessant opplevelse for de
fremmøtte. Vi fikk en engasjert og lærerik innføring i kulturmarkstyper,
slåttemark, stuving av trær mm, og hvordan Maridalens Venner satser
på å ivareta verdifull kulturmark. Vi avsluttet turen med matpakke og
kaffe i hytta til Martin Tranmæl.
Møtet om merkedager ble arrangert i samarbeid med Bærum Mållag og
mikkelsmesskomiteen i Lommedalen kirke.  
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Sommerturen i år gikk til ” Det norske Båhuslen” med Kjell Kittelsen
som arrangør og Jostein Flo som guide. Turen strakte
seg over tre dager. Vi besøkte Blomsholm, Tanumshede, Lysekil, Munkedal og Evert Taubes øyrike
foruten Marstrand med Carlstens festning,
Konghelle, Båhus slott og festning og Båhuslens museum. Underveis fikk vi en utmerket
innføring i den historien som er knyttet til
Båhuslen og lokal guiding ved flere av de kulturminner vi besøkte.
Asker og Bærum Historielag er sterkt involvert i formidling av lokalhistorie til barn
og ungdom i bygdene våre. Det gjelder



både kalkens betydning og fremstilling - på Asker museum, Høvik verks
historie, kulturstien ”Drengsrud historiske veianlegg og kulturlandskap”. Dessuten planlegges det en ny kultursti i Vinnulstadområdet.
Den kulturelle skolesekken har bidratt til gjennomføringen av prosjektene, og våre lokalhistorikere kan dermed formidle tradisjonsstoff for
unge bæringer og askerbøringer.
”Markaskolen” som en videreføring av Vestmarkprosjektet, er fremdeles
på planleggingsstadiet, men vi har signalisert overfor våre kommuner at
Historielaget vil kunne bidra med faglig bistand.
På Gjettum har vi lagt til rette for en kultursti som er tilgjengelig for
alle. Skiltingen har dessverre vært utsatt for ramponering, men vi vil
sørge for at det kommer på plass nye skilt.
Avtalen med Bærum kommune om vedlikehold av pilgrimsleden følges
opp med rydding i veifar og kontroll av skilt. Fra neste år vil leden få ny
trasé fra Nygård og videre nord om Muren.
Videre har Historielaget sørget for rydding av helleristningsfeltet på
Dalbo gård og lagt til rette for arkeologenes arbeid med oppmaling av
helleristningene i løpet av 2007.
Registrering av fornminner foregår fortløpende. På Brønnøya er det
startet oppmåling av kalksjakter i samarbeid med tre arkeologer. Her
er det også funnet et gammelt bryggefundament, funn fra yngre jernalder og en kalkovn som ikke var registrert tidligere.
Vi har deltatt i registrering av hus under prosjektet ”Dus med hus” i
samarbeid med Bærum kommune og Fortidsminneforeningen. Det legges
opp til et program som skolene kan benytte i sin undervisning.
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I årsmeldingen som legges frem på årsmøtet i 2007, vil vi gi en fullstendig oversikt over lagets virksomhet i 2006.



