
   
 
 
   Program for 2. halvår 2008. 
 
 
 
 
     

                          

 
Filtvet fyr                                           Foto:  Riksantikvaren 
 
 
 
 

 
”Asdøla”                                          Foto: Morten Møst 
                 
              

 
Innhold i kisten                       Foto:   Kulturhistorisk museum 

Hurumlandet rundt 
Lørdag 23. august kl. 9.00 
reiser vi med buss fra Bjørnegård skole. 
 
Vi vil besøke Hurum og Holmsbu kirker, stoppe 
på Tronstad gård for å høre om gårdens historie, 
bese bygdesamlingen til Hurum Historielag og få 
oss en matbit før vi fortsetter mot Tofte og 
videre til Filtvet fyr. Vi viser for øvrig til 
programoversikt som er sendt ut sammen med 
høstprogrammet. 
 
Påmelding til Frøydis: 66 78 20 55/ 90 65 66 84 
eller Randi: 92 02 88 04 
 
Asdøljuvet 
Lørdag 6. september 
møtes vi kl. 10.00 ved Asdølveien, der Asdøla 
krysser riksvei 285 gjennom Lier på vei mot 
Hønefoss. 
 
Vi vandrer oppover Asdøljuvet som er 
Vestmarkas svar på Aurlandsdalen. Her opplever 
vi trolsk og vakker natur. Vi vil også finne rester 
etter tømmerkjøring og industriell virksomhet. 
Bålkaffen venter ved Asdøltjern. 
 
Turguide er Harald Kolstad, lokalhistoriker, 
æresmedlem og nestleder i Asker og Bærum 
Historielag. 
 
Nytt om Oseberg- og Gokstadfunnet 
Tirsdag 21. oktober kl. 19.00 
på Bekkestua bibliotek presenterer Per Holck 
siste nytt om Oseberg- og Gokstadfunnet. 
 
Nye analyser av skjelettene gir spennende 
opplysninger om dem som ble begravet i 
skipene. Funnene viser bl.a. spor etter sykdom 
som sjeldent har vært påvist tidligere. 
 
Prof. dr. Per Holck er spesialist på identifikasjon 
av historiske skjeletter på basis av benfunn. Han 
har drevet privatpraksis i Asker, men har de siste 
tyve år arbeidet som forsker på heltid. 



   
        

 

Bildet: Doktorskyss i Askerbørskogen  
Foto: Hjalmar Kierulf. Bildet er utlånt av Asker bibliotek 
 
 

 
Jul hos familien Petersen 1902.  
Bildet er utlånt av Bærum Bibliotek 

Tore på sporet av det gamle Asker 
Tirsdag 25. november kl. 19.00 
på Askertun 
 
Tore Brønner fører oss til steder som 
Askerbørskauen, Solli, ”Kapsern”, Blakstad og 
mange flere. Han forteller om stedenes historie, 
interessante mennesker og historier knyttet til 
stoppestedene. 
 
Tore Brønner er lokalhistoriker og æresmedlem av 
Asker og Bærum Historielag. 
 
Gamle og nye juleskikker 
Onsdag 10. desember kl. 19.00 på Vøyen gård, 
Gamle Lommedalsveien 33 
 
Juletradisjoner er temaet for vårt julemøte. Ørnulf 
Hodne vil fortelle om våre gamle og nye skikker 
knyttet til julen helt fra julefeiring i middelalderen 
og frem til vår tid. 
 
Ørnulf Hodne er kulturforsker ved Institutt for 
kulturstudier ved Universitetet i Oslo og forfatter 
av en rekke kulturhistoriske bøker. 
 
Det blir enkel servering etter foredraget. (kr. 150) 
Påmelding til Frøydis: 66 78 20 55/ 90 65 66 84 
eller 
Harald: 67 12 15 63/91 80 04 22. 
 


