
 
 

PROGRAM Våren 2022 

Deltakelse på arrangement med antallsbegrensing krever forhåndspåmelding Medlemmer vil bli prioritert.   

18. januar kl 18:00.  Fornebu flyplass historie, foredragsmøte på Fornebuhistorisk Museum 
Oslo lufthavn, Fornebu var i Norges hovedflyplass fra 1939 til 1998. Kristian Rasmussen vil foredra 
om flyplassens historie, en periode med store og svært ulike utfordringer.  Vi får også anledning til å 
se museet. Påmelding til Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no.  Gratis adgang. 
 
23. februar kl. 18:00. Heggedal som industrisamfunn, foredragsmøte på Venskaben. 
Leder i Heggedal historielag Terje Martinsen foredrar om Heggedal som industrisamfunn.  
Heggedal var det viktigste industriområdet i gamle Asker. Mange kjente norske virksomheter er 
etablert eller har hatt produksjon i denne delen av Asker. Påmelding til Erling Bergsaker, epost 
erlingbe@online.no.  Gratis adgang. 
 
23. mars kl 18:00 Årsmøte. Sted: Venskaben Asker. 
I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil Vibeke Sæter fordra og underholder om sin bestemor Lalla 
Carlsen. Skuespiller Lalla Carlsen født 1889, var en av 1900-tallets mest kjente og folkekjære 
skuespillere og revyartister. Påmelding til Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no.  
Gratis adgang. 

23. april kl. 12.00. Vandring Konglungen. Frammøte: Parkeringsplass ved Spirabukta/Spiradammen 
Konglungen har interessant natur og historie, og bebyggelsen ytterst på halvøya, har beholdt mye av 
sitt klassiske preg. På Konglungøya ligger blant annet det gamle «Strandsitterhuset», som nå fungere 
som museum. 
 
8. mai kl 10.00. Båttur til Oscarsborg med omvising. Frammøte Sandvika  
Reise sjøveien til Oscarsborg med Rigmor. Omvisning på Oscarsborg inklusive torpedobatteriet, 80 år 
etter at dette var åsted for et av de viktigste slagene i norsk krigshistorie. Bespisning på båten er 
inkludert. Max antall deltakere: 40 personer. Forhåndspåmelding jfr. beskrivelse nedenfor. 
Deltakerpris: Medlemmer 700 kr og andre 850 kr.  
 
21. mai kl 12:00  Omvisning Ladegården. Frammøte: Middelalderparken holdeplass (trikk og buss)  
Oslo Ladegård bygget i 1725 ligger i middelalderparken der bispeborgen opprinnelig lå i 
middelalderen. Dette var i middelalderen et av byens og omlandets politiske tyngdepunkt. 
Forhåndspåmelding jfr. beskrivelse nedenfor. Deltakerpris: Medlemmer 100 kr og andre 150 kr.  

15. juni kl. 12.00 Omvisning. Sted: Bogstad gård 
Guidet omvisning på Bogstad Gård med hage. Bogstad gård er sentral herregård i Norges historie. 
Norges første statsminister, Peder Anker bodde her fra slutten av 1700 tallet.  Den tilhørende parken 
på 130 dekar er en av Norges eldste landskapsparker. Forhåndspåmelding jfr. beskrivelse nedenfor.  
Deltakerpris: Medlemmer 125 kr og andre 175 kr.  
 

Det er begrensing i antall deltakere vi kan være pr. arrangement, og forhåndspåmelding er 
nødvendig. Når ikke annet er angitt er påmelding til historielaget ved Marit Sørnæs, epost 
mrsornas@gmail.com   tlf. 916 49 996. Forhåndsbetaling for påmelding skjer til konto nr. 1627 07 
25639. Påmeldingsfrist 10 dager før arrangement. 

Asker og Bærum  13. november 2021. 


