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Grunnloven har vært fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. I to hundre år har den vært
samlende for landet og ett av våre viktigste symboler. Asker og Bærum Historielag har de siste årene hatt
foredrag rettet mot jubileumsåret 2014 på programmet. I år har vi besøkt Eidsvoll med omvisning i den
nyrestaurerte eidsvollsbygningen og besett jubileumsutstillingen der. Siden Akershus amt ikke valgte
representanter fra Asker prestegjeld til Riksforsamlingen på Eidsvoll, var det ærefullt for prestegjeldet at
sognepresten, Jacob Neumann, ble valgt som representant til det overordentlige Storting høsten 1814. Han
ble også valgt til medlem av Stortingets deputasjon som skulle reise til Stockholm og hylle Karl den 13. som
norsk, valgt konge. Neumann skrev dagbok fra arbeidet i det overordentlige Storting, del I, og fra reisen til
Stockholm og oppholdet der, del II. Styret har valgt å publisere dagbokens del II, om reisen og Stockholmsoppholdet. Dagboken er tilrettelagt for utgivelse av Yngvar Reichelt. Utgivelsen av Neumanns dagbok er vårt
bidrag i feiringen av grunnlovsjubileet med håp om at våre medlemmer vil bifalle utgivelsen og erverve seg
den. Senhøstes avsluttes grunnlovsjubileet i vår regi med foredrag om Jacob Neumann og den politiske
kampen høsten 1814. Historiker Bård Frydenlund holder sitt tredje foredrag i denne foredragsrekken.
Prinsehaugen tett ved Asker prestegård skal ha fått sitt navn etter Karl Johans besøk på prestegården i 1815.
Denne gravhaugen er blitt så tilgrodd at vi kunne ikke se haugen for bare trær. Styremedlem Hanevold satte
seg fore å rydde den for busker, kratt og trær. Tilskudd er gitt av eier, Opplysningsvesenets fond, og av Asker
kommune. Gravhaugen er et av våre viktigste kulturminner som igjen vil komme til sin rett. Et annet
kulturminne, unnselig til sammenligning med gravhaugen, og fra en annen tid er Vøiensmia. Restaureringen
nærmer seg veis ende, og vi ser frem til å kunne vise den frem som et eksempel på en arbeidsplass for
smeder og hjulmakere slik den fortonet seg for hundre til hundre og femti år siden.
For øvrig har samferdsel, bygningshistorie, Nato i Asker og Bærum, Prøysen-jubileet og vandringer i begge
bygder stått på programmet. Dessuten vandring på Vår Frelsers gravlund som har interessante gravminner vi
har fått mer kunnskap om. I juni arrangerte vi tur i «det norske Båhuslän» med Jostein Flo som vår
utmerkede guide; en hyggelig og begivenhetsrik tur som omtales her i årboken. Høstens busstur gikk i år til
Kongsberg. Her besøkte vi Bergverksmuseet, Sølvgruvene, spiste i Sakkerhusene før vi dro videre til Fiskum
gamle kirke. Her møtte det oss en inspirerende guide som avsluttet en godt planlagt Kongsberg-tur. I god
tradisjon avslutter vi årets arrangementer med et julemøte, denne gangen på Løkke i Sandvika. Det blir riktig
god julestemning under kåseriet til Åse Lange om julestrev og juleglede. Deretter spiser vi snitter og lar
praten gå.
Årbøkene og annen lokalhistorisk litteratur som Historielaget har utgitt, tar vare på kulturhistoriske minner.
Disse minnene og samlingen av lokalhistorie vil vi skal komme så mange som mulig til gode. Styret har derfor
møtt opp med egen stand både på Asker Museum, Wøyen i Bærum og bibliotekene for å markedsføre Asker
og Bærum Historielag og samtidig tilby kjøp av lokalhistorisk litteratur.
Redaktøren for de tre siste årbøkene har vært Randi Gunderson Malm. I år har hun overlatt stafettpinnen til
Tor Wisting. Vi takker Randi for solid innsats som redaktør og ønsker Tor Wisting velkommen i dette vervet. I
år er årboken inndelt i fire hovedemner: Asker og Bærum slik det en gang var, idrettens kår, temaer fra
krigsårene, transport og infrastruktur.
Det er en glede å kunne presentere for våre medlemmer og andre interesserte skrift nr. 55 og ønske alle
GOD LESING med årboken

