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Med «Hopp jenter - hopp» gikk startskuddet for årets arrangementer. Pionerene for norske og
internasjonale kvinnelige skihoppere mener vi var et egnet tema med tanke på Ski-VM som ble
arrangert noen uker senere i Oslo. Dessuten handlet foredraget om kvinnehistorie, og den
betydningen de første kvinnelige skiutøvere hadde for kvinners deltakelse i idrett og samfunnsliv.
Foredragene gjennom året har foruten ski- og kvinnehistorie inneholdt apotekerhistorie,
kriminalhistorie, polarhistorie og personalhistorie, året 1811 og universitetshistorie, latvisk
kulturhistorie og etnologi.
Flere av foredragene har dreiet seg om både kjente og mindre kjente personers liv og skjebne. Et av
Norges mest kjente uoppklarte mord ble begått i 1932. Mordet på grosserer Rustad hadde
interessert to historikere som etter årsmøtet fortalte om sine søk etter potensiell morder og ga oss
sin løsning på mysteriet. Rustad hadde sin tilknytning til Bærum da han var bosatt i Jenshaugveien
nær Ramstadsletta da han ble myrdet.
Novembermøtet handlet om en latvisk flyktning som kom til Norge i 1905. Han bosatte seg ogdå på
Blommenholm. Han het Arthur Wannag og er i dag vel kjent av få. Men han har spilt en viktig rolle i
forholdet mellom Norge og Latvia, og hans hjem ble et samlingssted for norske og latviske
kulturpersonligheter.
Vår fremste nasjonalhelt, Fritjof Nansen, ble født for 150 år siden. Vi var godt fornøyd med å få til et
foredrag om Nansen på Polhøgda. For oss som ikke har besøkt Polhøgda tidligere, ble det en
opplevelse å komme innenfor dørene og bli vist hans arbeidsværelse som er beholdt nær slik Nansen
selv forlot det.
I år er det 200 år siden Norge fikk sitt første universitet. Det var et tema på vår foredragsrekke som
perker frem mot 1814-jubileet. En av bidragsyterne til e nibindsverk om vår universitetshistorie var
kveldens foredragsholder. Kravet om eget universitet samlet både lærd og leg, og Selskapet for
Norges Vel satte i gang en innsamlingsaksjon til et eget universitet. I Asker prestegjeld ble kongens ja
til universitet feiret med festgudstjeneste og salutt i Sandvika.
Ellers har våre medlemmer kunnet delta i omvisning på Oscarshall. Det viste seg å være populært, for
her møtte det opp om lag 120 medlemmer. Videre har vi arrangert busstur til Karljohansvern i Horten
og til Kongsvinger festning. Vandreturene gikk fra Solihøgda til Bjørumsaga, og fra Sem til
Hagahogget, en tur som ble arrangert i samarbeid med Asker turlag. Årets sommertur gikk til
kulturbyene Leipzig og Dresden. Vi besøkte også Wittenberg hvor Luther slo opp sine teser i 1517.
Men denne turen er omtalt på et annet sted i årboken.
2011 er frivillighetens år, initiert av EU for å fremme aktive borgere og øke interessen for frivillighet,
og vise hvilken sosial verdi frivillighet kan ha. Dette er ment å skulle sette frivillighet i fokus, og skape
oppmerksomhet rundt den rollen frivillighet har i samfunnet.
Arbeidet med å skape frivillighetens hus i Asker må sies å være i tråd med intensjonene i
«Frivillighetens» år.
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-2Etter flere tusen dugnadstimer og en solid bevilgning fra Asker kommune er Hasselbakken tatt i bruk
til frivillig arbeid. Her fikk laget vårt tilbud om å leie lokaler. Det har vi takket ja til. Vi har samlet våre
bøker og møblert rommet slik at det kan brukes til flere formål. Dessuten innebærer avtalen leie av
andre rom på Hasselbakken uten ytterligere leieutgifter.
Siste dag i oktober har vi invitert til en idedugnad på Hasselbakken. Vi møtes for å utveksle ideer om
hva som skal være lagets satsningsområder, og med ønske om flere aktive medlemmer. Når
Historielaget har flere aktive medlemmer, vil det også bli en sterkere organisasjon, og derved kan
laget ha større mulighet til å gjøre seg mere gjeldende i vern av vår kulturarv. I skrivende stund
gjenstår det å se hva det kan komme ut av en slik idedugnad.
Med hyggelig samvær og juletradisjoner som foredragstema avslutter vi nok et lokallagår.
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