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Asker og Bærum Historielag blir regnet som stort lag på landsbasis, men vi rekrutterer medlemmer fra to store
kommuner og har plass til flere sambygdinger. Historielaget har som mål å vekke interesse og engasjement for den
lokale historien og de uttrykk som kommer til syne i våre kjente og mindre kjente kulturminner. Vi mener at kunnskap om
eget nærmiljø er med på å skape trivsel og identitet for den enkelte, og at laget vårt bidrar til en bevisstgjøring av de
kulturverdier som omgir oss.

Styret har utarbeidet en folder som presenterer Historielaget med tekst om lagets oppgaver og bilder fra begge
kommuner. Folderen skal gjøre oss mer synlig og samtidig sette søkelys på betydningen av et engasjement for
kulturvern og lokalhistorie. Historielaget har i en årrekke utgitt lokalhistorisk litteratur som vi mener er et nyttig
supplement til kunnskap om bygdenes nære og fjerne fortid. Boksamlingen inneholder stoff som kan være av interesse
for både skoleelever og gamle og nye medlemmer. Det er viktig å vekke interesse og engasjement for våre kulturminner
og miljøer hos ungdommen, og styret vil legge til rette for at flere får kjennskap til denne litteraturen. Vår hjemmeside har
en oversikt over lagets boksamling og de emner som årbøkene inneholder.

Bærum kommune vedtok i våres en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.
Den fikk status som tematisk plan, og det innebærer at den ikke er juridisk bindende. Dette beklager vi. Det har vist seg
at kulturminner og -miljøer er svært sårbare når utbygging og reguleringsplaner blir lagt. Det er viktig å være bevisst at
fjerning av spor fra nær og fjern fortid ikke kan gjenopprettes. Vi håper derfor at heftet "RIK PÅ HISTORIE - et riss av
Bærums historie" og planens temakart kan gi våre politikere og andre innsikt i vår kulturarv og dens verneverdi. På den
måten kan planen bli et løft for vern av Bærums kultur og historie.

Foredragsmøtene våre har vært godt besøkt, og foredragene har spent over svært ulike temaer.
I mars åpnet politimesteren i Asker og Bærum dørene i det nye politihuset for oss. Foredraget om politiets historie i
Asker og Bærum ble holdt i politihusets kantine. I tillegg til foredraget til Stein Ryan ga politimesteren en orientering om
de oppgaver og utfordringer politiet står overfor i kommunene våre i dag. Vi synes det var raust av politimesteren å stille
med både hus og gi oss innsikt i dagens politiarbeid. Det er også generøst av godseier Løvenskiold å foredra for
Historielaget om slektens 300 år gamle historie som eiere og driftere av Bærums verk og Nordmarksgodset.

Klokka tikker mot 200-års jubileet for 1814. Det har vi tenkt å gjøre noe med. I samarbeid med Foreningen Nordens
avdeling i Asker setter vi søkelys på de siste årene av unionstiden med Danmark. I høst er utgangspunktet året 1810.
Temaet er om de følger stormaktenes krigføring fikk for den dansk-norske unionen og for svensk utenrikspolitikk, og
hvilke spor disse begivenhetene satte etter seg på det lokale plan, i prestegjeldet Asker. Deretter er planen å videreføre
temaet med året 1811 som utgangspunkt neste år og videre frem til jubileumsåret 2014.
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Sommerturen gikk i år til Normandie. Det ble en tur med mange tankevekkende inntrykk, lærerik - ikke minst takket være
vår reiseleder Nils Morten Udgaard - og i hyggelig lag med et knippe historielagmedlemmer. Augustturen gikk i år til
Hadeland Bergverksmuseum på Grua. Her ble vi fortalt om gruvedriften og kjørt opp til Nysetergruvene hvor det ble
drevet sinkutvinning i tredve år frem til rundt 1930. Med lykt og godt fottøy fikk vi se hvordan gruvegangen utvidet seg til
haller.

Julemøtet har som tema de litterære juleheftene, og med en enkel servering håper vi å legge til rette for hyggelig
samvær for våre medlemmer på årets siste foredragsmøte.
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