Program for 1. halvår 2009
•

Karl den 12. og hans menn i Asker og
Bærum

Torsdag 22. januar kl.19.00 på Asker museum
holder Tor Kristian Østeby foredrag om Karl den
12. og hans menn i Asker og Bærum under den
store nordiske krig.
Den svenske krigerkongen, Karl den 12., hadde ført
krig i Nord-Europa med både seire og tap før han
bestemmer seg for å erobre Norge i 1716. Da hadde
Sverige tapt sine tyske og baltiske besittelser, og
misnøyen med krigføringen var stor.
Kveldens foredragsholder stiller spørsmål om
hvorfor forsvaret av Norge ble lagt til Gjellebekk Foto: Karl 12's død - Felttog i Norge 1716- som lå langt fra sentrum og fronten - og som førte
1718. Nationalbibliotektet
til at Asker og Bærum ble trukket direkte inn i
krigen.
Tor Kristian Østeby er pensjonert oberstløytnant
med store kunnskaper om Askers historie.
•

Årsmøte.

Torsdag 26. februar kl 19.00 på Bekkestua
bibliotek
Vi starter med årsmøte og viser til årsmøtepapirene
som sendes ut til alle medlemmene.

Boklansering : "Bilder fra gamle Asker"
ved Karl Nilsen, Inger Brandt og Finn
Pedersen. Foto: Gunnar Steimo. Asker
bibliotek.

Etter årsmøtet presenterer Tove Børresen og Eline
Blom Poulsson lokalsamlingene på henholdsvis
Bekkestua og Asker bibliotek. De vil gi oss nyttig
informasjon om hvilke kilder, litteratur og
samlinger de har til låns og hvordan vi kan bruke
og nyttiggjøre oss den lokalhistoriske litteraturen
som oppbevares i lokalsamlingene.
Tove Børresen er spesialbibliotekar og ansvarlig
for Bærumssamlingen.
Eline Blom Poulsson er bibliotekar og
seksjonsleder med solide kunnskaper om
Askersamlingen.

•

Om istrafikken og isarbeidet.

Onsdag 25. mars kl.19.00 på Asker museum
Istrafikken ble en viktig næring særlig i Asker fra
andre del av 1800- tallet og frem til 2. verdenskrig.
Isskjæring foregikk både på naturlige og kunstige
vann og dammer. Arbeidet var til dels sesongbetont
og krevde flest arbeidere i vintermånedene. Mye av
isen ble eksportert til England og Frankrike og
kunne gi gode inntekter til bønder, eiere og
arbeidere. Men arbeidet var hardt og
arbeidsforholdene tøffe. Isarbeiderne var de første
til å organisere seg i Asker.
Etnolog og formidlingsansvarlig på Norsk
Landbruksmuseum i Ås, Ida Vesseltun, vil fortelle
om isnæringen, om isarbeidere og isarbeidet.
Isskjæring på Bondivann - 1925. Asker bibliotek.
Isskjæring på Bondivann - 1925. Asker
bibliotek.
•

"Mennesker jeg har møtt".

Tirsdag 21. april kl. 19.00 på Bekkestua bibliotek
Gunnar "Kjakan" Sønsteby vil fortelle om
mennesker han har møtt gjennom et helt spesielt
rikt og spennende liv. Han har knyttet
vennskapsbånd med høy og lav, og hans innsats
under krigen og kamp for demokratiet vil alltid bli
husket i vår historie.
Gunnar Sønsteby er Norges høyest dekorerte
borger. Han er den eneste som har mottatt
krigskorset med tre sverd. Han er utnevnt til
kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs
orden.Det er en ære for Historielaget å få besøk av No.
24,
Gunnar Sønsteby fyller 90 år

Gunnar Sønsteby fylte 90 år i 2008.

•

Vandring Skotta/Godthåp Samvirkemuseet.

Søndag 10. mai kl. 11.00 starter vi ved Skotta nær
Steinskogen gravlund og arrangerer en vandring
gjennom landskapsvernområdet ved Dælivannet.
Landskapet er vernet for å ta vare på et unikt
kulturlandskap. Vi passerer helleristningsfeltet fra
eldre jernalder og gårdene Dalbo, Fleskum og Dæli
før vi ankommer Samvirkemuseet på Gjettum.
1886: Christian Skredsvigs berømte maleri

Omvisning i Samvirkemuseet blir ca. kl. 12.30.
Samvirkemuseet var opprinnelig en gammel
forretningsgård utenfor Bergen, men ble flyttet til
Bærum og åpnet som museum i 1980. Her får vi
vite mer om samvirkelagets rolle i lokalsamfunnet
og hverdagen på slutten av 1800-tallet.
Harald Kolstad er guide for vandringen. Han er
lokalhistoriker, æresmedlem i Historielaget og
sitter i styret.

Foto: Fra Samvirkemuseets hjemmeside

Stein Halvorsen er omviser i museet. Stein
Halvorsen er tidligere direktør i NKL og en
levende kulturpersonlighet som trakterer toraderen
med Prøysen-viser og - historier.
•

Vandring til tre husmannsplasser i
Asker.

Lørdag 6. juni kl. 13.00 starter vi på Tveiter gård
og arrangerer i samarbeid med Nakuhel en
vandring fra Tveiter gård til Svensrud, Kølabonn
og Mobråtan, alle tre tidligere husmannsplasser
under Tveiter gård. Temaet for månedens
kulturminne i Asker er husmannsvesenet, og vi
forteller om hvordan det utviklet seg fra 1700-tallet
og frem til begynnelsen av 1900-tallet.
NaKuHel tilbyr "husmannskost" med mer på
Kølabonn.

"Svendsrud" Foto: Jon Stenseng

Guider er Jan Martin Larsen og Frøydis Bryhn
Ross. Jan Martin Larsen er lokalhistoriker, har vært
leder i Historielaget og er i dag leder i Asker
Turlag.
Frøydis Bryhn Ross er historiker og leder i
Historielaget.
NaKuHel står for Natur - Kultur - Helse- holder til
på Sem og er en aktiv aktør i Askers lokale friluftsog kulturliv.

