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Av Frøydis Bryhn Ross
Asker og Bærum Historielag har som formål å verne om kulturminnene i de to bygder, heter det i § 1
i lagets vedtekter. Kulturminnevern har derfor stått sentralt i lagets historie, og utallige
høringsuttalelser til våre kommuner har fremhevet betydningen av kulturminner som står i fare for å
gå tapt eller uttalelser om oppfordring til å ta vare på kulturmiljøer som forringes i reguleringsplaner.

I høst ble vi invitert til samarbeid med Fortidsminneforeningen om et kurs " Ditt verdifulle nabolag"
på Stabekk. Kursets tema var byggeskikk, håndverk og kulturminneverdier og den historie det enkelte
hus kan være bærer av. Vi ønsker velkommen flere samlinger der kulturmiljøet i et nabolag blir belyst
og kunnskap om det formidlet. Samarbeid med andre foreninger om felles hjertesaker er vi åpne for,
og fra Historielagets ståsted vil vi kunne bidra med vår kompetanse.

Restaureringen av Vøiensmia i Asker føyer seg inn i samme lokalhistoriske tenkning. I fjor startet vi
restaureringen. Dugnadsånden var på topp, og før snøen falt i fjor, var taket blitt restaurert. Under
"Aktiviteter" på hjemmesiden ligger bilder fra restaureringsarbeidet. I år er restaureringen videreført
av en tømmermester med midler bevilget fra Akershus Fylkeskommune. Nå håper vi på offentlige
midler til å kunne sette i stand bakerovnen, pipa og ildstedet. Lykkes vi, vil eier åpne for omvisning
for skoleklasser og andre interesserte. Bygningen vil kunne gi unge og gamle et innblikk i både
byggeskikk, håndverksvirksomhet og leveforhold til håndverkere fra andre del av 1800tallet og frem
til 1930årene.

Bygningene på Dikemarks psykiatriske sykehus er tema etter besøket i sykehusets museum i
november. Hvilke planer legges for de vakre bygningene og bruken av hele området? Dette vil
kommunalplansjef i Asker, Tor Arne Midtbø, fortelle om under omvisningen i november. I skrivende
stund ser vi frem til arrangementet.

Årets to bussturer har gått til henholdsvis Hamar jernbanemuseum og til museene på Ringerike.
Bussturer gir rom for sosial kontakt blant medlemmene våre, og stedene vi oppsøker, kan gi næring
til vår interesse for historien. Vi vil fortsette med å arrangere bussturer, da vi mener disse er med på
å skape identitet og tilhørighet. Busstur i mai 2014 til Eidsvollsbygningen er allerede bestilt!

For øvrig har programmet bydd på varierende temaer, fra VEAS på Slemmestad til kunstforedrag om
Harriet Backer, og som oppfølging av Harriet Backers malerkunst med motiver fra Tanum kirke, ble
foredrag om middelalderkirker holdt der.
I juni ble Oslofjordmuseet høytidelig åpnet for publikum, og i september fikk våre medlemmer
omvisning av avdelingslederen for museet. På vårt initiativ var arrangementet felles for
historielagene i Heggedal og i Vollen.

Historielagene har felles interesser i kommunenes plan for museumsdriften i våre bygder og for
bibliotekenes ivaretakelse og prioriteringer av lokalhistoriske dokumenter og fotografier. Vi imøteser
en dialog om hvordan denne oppgaven best kan løses.

I løpet av året 2013 har vi blant flere jubileer feiret hundreårs stemmerett for kvinner i vårt land. Vi
har derfor valgt å avslutte årets program med kvinnelig stemmerett som tema på vårt julemøte i
desember. Vi husker alle kvinnekuppet i 1971 i Asker der vi for første gang fikk et kvinneflertall i
kommunestyret. Det skjedde for 42 år siden, og på julemøtet vil samfunnsredaktør i Budstikka, Tor
Chr. Bakken, intervjue tre av "kuppets" fire kvinner.

Jeg vil avslutte med å ønske våre medlemmer god lesing av årboken og minne om vår hjemmeside
www.abhistorielag.no som blir drevet av nestleder Vidar Skovli. Under "Nyheter" og "Arkiv" vil dere
finne både referater og bilder fra møter og turer.

God lesing!

