
 
PROGRAM Høsten 2022 

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

15. – 16. august. Tur til Mjøsregionen. Avreise fra Sandvika Busstasjon kl. 08.30. 
Buss til historiske severdigheter i Mjøsregionen som, Norsk utvandrermuseum, Atlungstad brenneri, 
Domkirkeodden, Hoel gård, Prøysenhuset, samt båtreise med Skibladner. Turen er fulltegnet. 
 
27. august kl. 12.00. Vandring, del av pilegrimsleden i Bærum. Frammøte: parkeringsplassen ved 
Øverland.  
Vi går en del av pilegrimsleden i Bærum mot Trulsebråten i Lommedalen.  Vi går fra Øverland 
parkering til Mellom, Muren, Skriverberget og Trulsebråten i Lommedalen. Bård Mostveit som er 
ansvarlig for denne del av pilegrimsleden for historielaget blir med og orienterer. Transport blir 
organisert fra Lommedalen og tilbake til Øverland. 
 
24. september kl. 08.15. Busstur. Kjerraten i Åsa og tømmerfløting fra Tyrifjorden til 
Bogstadvannet. Busstur «motstrøms» langs fløtningstraseen fra Sørkedalen via Langlia, Kringla, 
Svarten, Storflåtan og Damtjern. Stopp ved levninger fra det gamle anlegget.  Besøk på Kjerratmuseet 
i Stubdal og Ringerike Museum i Norderhov. Servering av enkel lunsj underveis. Medlemspris 525 kr. 
(ikke-medlem 650.-). 
 
1. oktober kl. 12.00. Vandring; Sverrestien. 
Vi går i kong Sverres fotefar fra Sandvika mot Sandviksåsen og Blommenholm. (Rundtur). 
Frammøte: Foran rådhuset i Sandvika 
 
12. oktober kl. 18.00. Jubileumsmøte med filmforedrag om opprøret på Bjerketun. Sted: Tanum 
kirkesenter. Morten Gunvald Conradi foredrar og viser film om den interessante historien til 
Bjerketuns ungdomspsykiatriske behandlingshjem.  Asker og Bærum historielag har i oktober 2022 
vært i virksomhet i 70 år. Vi markerer dette med en feiring med servering av kaffe og jubileumskake 
etter den faglige delen av møtet. Ordførerne i Asker og Bærum er invitert. 
Pris: 100 kr 
 
22. oktober kl. 12:00. Vandring. Åstad-runden. Frammøte ved Billingstad skole.  
Vi går fra Billingstad skole mot Skustadgata, Åstaddammen og Åstad Gård (Rundtur). Tore-Wiggo 
Sørensen (leder i Billingstad historielag) blir med og orienterer. 
 
10. november kl. 18.00. Foredragsmøte om Hans Nilsen Hauge Sted: Holmen kirke 
Jørn Bue Olsen foredrar om Hans Nilsen Hauge sin aktivitet, med hovedfokus på virksomhet i Asker 
og Bærum, med utgangspunkt i bok han nylig har skrevet. Gratis adgang. 

8. desember kl. 18.00. Julemøte om Erik Bye Sted: Asker Museum 
Per Olav Aspelund kåserer om Erik Bye sin historie, supplert med sang av Asker mannskor. Julemøte 
med servering. Medlemspris 300 kr (ikke-medlem 400 kr) 

Med unntak av vandringer og møter med gratis adgang er forhåndspåmelding nødvendig. Når ikke 
annet er angitt er påmelding til historielaget ved Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no, tlf. 
91511467. Forhåndsbetaling for påmelding skjer til konto nr. 1627 07 25639. Påmeldingsfrist en uke 
før arrangement.  

Asker og Bærum 18. mai 2022. 
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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. 
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PROGRAM HØST 2021 

Generelt for høstens arrangementer gjelder at vi må tilpasse oss gjeldende smittevernregler. Dette 
kan gi ytterligere begrensinger i antallet deltakere på hvert arrangement. Vi må derfor fortsatt ha 
forhåndspåmelding til alle innendørs arrangement. Betalende medlemmer vil bli prioritert.   

 
28. august kl 12:00 Vandring: Middelalderkirken og gårdene på Tanumplatået. Frammøte ved 
Tanum Kirke. Vi starter ved kirken og får en orientering om denne. Vi går en runde på platået og får 
orientering om gårdene og deres historie. Vi avslutter ved den restaurerte kalkovnen på Ringi. 
 
8. – 11. september. Høsttur til Telemark 
Nærmere omtalt i eget program. Turen er fulltegnet.  
 
23. september kl 17:30  Foredragsmøte. Sted: Vikingskip-museet, Bygdø NB NY DATO! 
Tema: «Vikingskipene og planer for museet». v/ Museumsdirektør Håkon Gløerstad, som orienterer 
om vikingskipene, utfordringer med bevaring og planer for museet. Deltakerpris for medlemmer kr 
150 som dekker entre og kostnader ved foredraget. Pris for ikke medlemmer: kr 200.  
 
28, september kl. 18.00. Årsmøte. Sted: Bekkestua bibliotek 
Foredrag ved gründer Petter Planke: Nyskaping – en risikosport. Tomras første 14 år og andre 
nyskapningserfaringer. Påmelding til Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no. Gratis adgang. 
 
2. oktober kl 09:00 Busstur til Nauen klokkestøperi og Slottsfjellsmuseet i Tønsberg. 
Vi besøker Norges eneste klokkestøperi, Nauen klokkestøperi ved Tønsberg, som har produsert 
kirkeklokker og klokkespill i mer enn 175 år. Deretter går ferden til Slottsfjellsmuseet, som har mye 
interessant ikke minst fra vikingtiden og tidlig middelalder. Max antall deltakere: 40 personer. 
Forhåndspåmelding jfr. beskrivelse nedenfor. Deltakerpris: Medlemmer kr 550 og andre kr 650.  
 
2. november kl. 17:00. Guidet omvisning på Polhøgda, Fridtjof Nansens vei 17, Lysaker. Tema: 
”Fridtjof Nansen og aktiviteten på Polhøgda” Stedet var hjemmet til den berømte polarfareren, 
vitenskapsmannen, diplomaten, humanisten og fredsprisvinneren Fridtjof Nansen. Siden 1958 har 
Polhøgda huset den uavhengige forskningsstiftelsen Fridtjof Nansens Institutt. Påmelding til Erling 
Bergsaker, epost erlingbe@online.no. Max antall deltakere: 40 personer. Gratis adgang. 
 
23. november kl. 18.00. Foredragsmøte. Sted: Venskaben.   
Journalist og forfatter Aina Skoland fordrar om historien til Dikemark psykiatriske sykehus, med 
utgangspunkt i boka hun og fotograf Vibeke Glosli nylig har gitt ut om dette temaet. Påmelding til 
Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no. Max antall deltakere 50 personer. Gratis adgang. 
 
7. desember kl. 18.00. Julemøte. Sted: Asker museum.  
Elin Prøysen og ektemann Egil Johansson fremfører «Prøysen for to!». Alf Prøysen bodde i Asker i 
flere år under og etter krigen, hvor han blant annet arbeidet ved gårdsanlegget til Landbrukshøyskolen 
på Sem. Dette følges opp med enkel juleservering.  Deltakerpris som dekker både foredrag og 
julebevertning er kr 300 for medlemmer og kr 400 for ikkemedlemmer.  
 

Når ikke annet er angitt er all påmelding til historielaget ved Marit Sørnæs, epost 
mrsornas@gmail.com   tlf. 916 49 996. Forhåndsbetaling for påmelding skjer til konto nr. 1627 07 
25639 eller Vipps nr. 12239. Påmeldingsfrist 10 dager før arrangement. 

Asker og Bærum 3. juni 2021. 
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PROGRAM våren 2021 

Vårprogrammet byr på noe for enhver smak. Planene tar hensyn til gjeldende* 
smittevernregler som begrenser antall deltakere. Derfor må vi ha forhåndspåmelding til alle 
innendørs arrangementer. Medlemmer har fortrinnsrett.   

Når ikke annet er angitt, skjer påmelding til historielaget ved Marit Sørnæs,  
epost mrsornas@gmail.com  – tlf. 916 49 996.  
Forhåndsbetaling for påmelding skjer til konto nr. 1627 07 25639 eller Vipps nr. 12239. 

19. januar kl. 18.00. Medlemsmøte med foredrag. Sted: Venskaben, Asker.  
Journalist og forfatter Aina Skoland foredrar om den spennende historien til Dikemark psykiatriske 
sykehus, med utgangspunkt i boka hun og fotograf Vibeke Glosli nylig har gitt ut.  
Påmelding til Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no. Gratis adgang. 
 
15. februar kl. 18.00. Omvisning på Roseslottet. Sted: Frognerseteren 
Roseslottet 2020 er en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt. Målet med installasjonen er å 
fortelle historien om okkupasjonen av Norge og om de grunnleggende prinsippene for demokrati, 
rettsstat og humanisme som da ble satt ut av kraft. Pris (inkl. guide): Medlemmer kr 200,–, andre kr 
250,–. Påmelding- og betalingsfrist: 10.02.2021. 
 
24. mars kl. 18.00. Årsmøte. Sted: Bekkestua bibliotek. 
Foredrag ved sivilingeniør og gründer Tore Planke: Nyskaping – en risikosport. Tomras første 20 år, 
fra 1972 til 1992. Påmelding til Erling Bergsaker, epost erlingbe@online.no.  Gratis adgang. 
 
20. april kl. 17.00. Omvisning Ladegården. Sted: Middelalderparken Oslo.  
Oslo Ladegård, bygget i 1725, ligger i Middelalderparken der bispeborgen opprinnelig lå i 
middelalderen. Dette var et politiske tyngdepunkt i byen med omland. Pris: Medlemmer kr 100,–, 
andre kr 150,–. Påmelding- og betalingsfrist: 14.04.2021. 
 
8. mai kl. 10.00. Båttur til Oscarsborg. Frammøte Rigmorbrygga Sandvika. 
Omvisning på festningen inkludert torpedo-batteriet. Vi kommer tett på et av de viktigste slagene i 
norsk krigshistorie. Bespisning på M/S Rigmor er inkludert. Maks antall deltakere: 40 personer. Pris: 
Medlemmer kr 700,–, andre kr 850,–. Påmelding- og betalingsfrist: 30.04.2021. 
 
29. mai kl. 12.00. Vandring Vestmarka. Frammøte: Franskleiv, parkeringsplassen ved 
Vestmarksetra. 
Vi besøker Gupu og Furuholmen som begge fortsatt betjener turfolk med mat og drikke. Turen går om 
torvtørkehuset på Semsmåsan, oppført av Historielaget på 90-tallet og restaurert i år. Gratis 
deltakelse. 
 
12. juni kl. 12.00. Omvisning Bogstad herregård. 
Guidet omvisning på Bogstad gård med hage. Gården er sentral i Norges historie, og Norges første 
statsminister, Peder Anker, bodde her fra slutten av 1700-tallet. Parken på 130 dekar er en av landets 
eldste landskapsparker. Pris: Medlemmer kr 125,–, andre kr 175,– Påmelding- og betalingsfrist: 
05.06.2021. 
 

*Skjer det endringer i smittevernreglene som vil påvirke våre arrangementer, vil dette bli 
informert på hjemmesidene våre og pr. e-post. 
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PROGRAM HØSTEN 2020 
 

Generelt for høstens arrangementer gjelder at vi må tilpasse oss gjeldende smittevernregler. 
Dette kan gi begrensinger i antallet deltakere på hvert arrangement. Vi må derfor ha 
forhåndspåmelding til alle innendørs arrangement. Ved behov for begrensing vil 
medlemmer som har betalt kontingent for 2020 bli prioritert. Medlemmer vil bli prioritert 
etter når de har meldt seg på og, der det er aktuelt, har forhåndsbetalt deltakeravgiften. 

 

1. september kl. 18.00 Årsmøte. Sted: Venskaben, Asker. Etter ordinært årsmøte holder 
forfatter og lokalhistoriker Trygve Christensen foredraget” Milorg i Asker og Bærum”. 
Milorg ble tidlig organisert i Asker og Bærum under distrikt 13, og Christensen forteller om 
aktivitet, omfang og utfordringer for virksomheten. Påmelding til Eva Holo Kostveit, e-post: 
ehkostveit@gmail.com tlf. 902 58 222. 

 

5. september kl. 12.00 Medlemsarrangement. Sted: Grinimuseet. «Grini fangeleir- 75 år 
etter frigjøringen». Fremmøte ved Grini museum. Fagforedrag om Grini fangeleir og 
omvisning i museet ved formidler Søren Aagaard Rasmussen og et musikalsk innslag med 
Grinisanger av Per Vollestad. Max antall deltakere 50 personer. Deltakerpris for medlemmer 
kr 200,- *) og for ikkemedlemmer kr 250,-. Påmelding med forhåndsbetaling til: Marit 
Sørnæs, epost mrsornas@gmail.com    tlf. 916 49 996. Forhåndsbetaling merket ”Grini” til 
konto nr. 1627 07 25639 eller Vipps nr. 12239 senest 1. september 2020. 

 

19. september kl. 12.00 Vandring: Ankerveien. Frammøte parkeringsplassen ved Øverland. 
Vandring langs veien fra Øverland til Fossum med orientering om kulturminner langs veien. 
Ankerveien ble bygget i 1791 – 93 og gikk opprinnelig fra Hammern i Maridalen til Bærums 
verk. Vi setter opp returbuss fra Fossum. Egenandel for returen, kr 50,-, kreves inn på bussen. 
Betaling kontant eller med Vipps. 

 
8. oktober kl. 17.30 Medlemsmøte. Sted: Vikingskipmuseet, Bygdø. Tema: 
«Vikingskipene og planer for museet». v/museumsdirektør Håkon Glørstad, som 
orienterer om vikingskipene, utfordringer med bevaring og planer for museet. 
Deltakerpris for medlemmer kr 150,- *) og for ikkemedlemmer kr 200,-. Påmelding med 
forhåndsbetaling til: Marit Sørnæs, epost mrsornas@gmail.com    tlf. 916 49 996. 
Forhåndsbetaling merket ”Viking” til konto nr. 1627 07 25639 eller Vipps nr. 12239 senest 3. 
oktober 2020. 
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6. november kl 12.00. Medlemsmøte. Sted Sandvika bibliotek. Tema; «Otto Sverdrup, 
den glemte polfarer» v/ Alexander Wisting.  Otto Sverdrup er en av våre mest meritterte 
polfarere. Han var født i Bindal.  I 1908 kjøpte han Villa Walle i Sandvika, der han bodde til 
sin død.  

 

2. desember kl. 18.00. Julemøte. Sted: Asker museum. Tidligere programleder Vibeke 
Sæter foredrar og underholder om sin bestemor Lalla Carlsen. Skuespiller Lalla Carlsen 
født 1889, var en av 1900-tallets mest kjente og folkekjære skuespillere og revyartister. Vi 
avrunder med en enkel juleservering.  Deltakerpris for medlemmer kr 250,- *) for medlemmer 
og kr 350,- for ikkemedlemmer. Påmelding med forhåndsbetaling til: Marit Sørnæs, epost 
mrsornas@gmail.com    tlf. 916 49 996. Forhåndsbetaling merket ”Jul-20” til konto nr. 1627 
07 25639 eller Vipps nr. 12239 senest 25. november 2020. 

*) Medlemspris forutsetter at kontingenten er betalt. 

Asker og Bærum Historielag, 6. mai 2020. 
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PROGRAM VÅREN 2020 

15. januar kl 18:00 Medlemsmøte. Sted: Bekkestua Bibliotek. ”Vestmarkas 
natur og plasser” v/ tidl. skogbestyrer Yngve Andersen. Vestmarka har vært 
arbeidsplass og boplass for mange gjennom historien. Vi får en lysbildebasert 
orientering om naturen og plassene.  

29.  januar kl. 18:00 Medlemsmøte. Sted: Tanum menighetshus. ”Tanumplatåets 
oldtidshistorie” v/arkeolog Malin Trømborg. De første sporene etter mennesker 
på Tanumplatået er 4000 år gamle. Det er gjort nærmere 40 arkeologiske funn i 
dette området, som forteller om vår tidlige historie.  

13. februar kl 18:00 Omvisning på Asker museum v/ museumsbestyrer 
Fredrikke Hegnar von Übisch. Asker museums opprinnelige eiere Tilla og Otto 
Valstad var sammen med sine naboer på Labråten, Hulda og Arne Garborg 
grunnstammen i Kunstnerdalen i Asker. 

25. mars kl 18:00 Årsmøte. Sted: Venskaben, Asker. Innkalling med 
årsmøtepapirer sendes ut i god tid i henhold til vedtektene.  
Etter årsmøtet foredraget ”Milorg i Asker og Bærum” v/ forfatter og 
lokalhistoriker Trygve Christensen. Milorg ble tidlig organisert i Asker og Bærum 
under distrikt 13. I møtet blir det foredratt om aktivitet, omfang og utfordringer for 
denne virksomheten.  
 
25. april. Båttur til Oscarsborg. Tema: ”Oscarsborg 80 år etter”. M/S ”Rigmor” 
er chartret for turen og vi letter anker kl 10:00 fra ”Rigmorbrygga” i Sandvika..  
På Oscarsborg får vi omvisning på festningen inklusive torpedobatteriet samt 
foredrag på stedets forsvarsmuseum. Vi beregner retur til Sandvika ca. kl. 16:00 
Max antall deltakere 50 personer Deltakerpris medlemmer: 700 kr *). Ikke 
medlemmer: 800 kr. Deltakerprisen inkluderer enkel lunsj på båten. Påmelding til: 
Marit Sørnæs, epost: mrsornas@gmail.com tlf. 916 49 996. Forhåndsbetaling 
merket ”Oscarsborg” til konto nr. 1627 07 25639 eller Vipps nr 12239 senest 
18.04.2020. 

10. mai kl 12:00 Medlemsmøte. Tema: ”Grini fangeleir - 75 år etter 
frigjøringen”. Fremmøte ved Grini museum. Vi får fagforedrag om Grini fangeleir, 
omvisning i museet og en musikal del med fremføring av Grinisanger. 
Fagforedrag/omvisning ved formidler Søren Aagaard Rasmussen og sanger ved Per 
Vollestad. Max antall deltakere 50 personer. Deltakerpris medlemmer: 200 kr *). 
Ikke medlemmer: 250 kr. Påmelding til: Marit Sørnæs, epost mrsornas@gmail.com   
tlf. 916 49 996. Forhåndsbetaling merket ”Grini” til konto nr. 1627 07 25639 eller 
Vipps nr. 12239 senest 3. mai 2020. 

26. mai. Vandring til hytta Kristi Rolighet mellom Godthåb og Dælivann. Rune 
Gerhardsen forteller om Kristi Rolighet, betydning for landet og familien 
Gerhardsen. Hytta er sentral i norsk etterkrigshistorie og var stedet både for 
rekreasjon og strategiske samtaler og politikkutforming i en krevende tid. 
Fremmøte kl. 17.00 ved parkeringsplassen ved Steinskogen gravlund.  
 
6. juni. Busstur. Temaer: ”Klokkestøping og marinehistorie”. Vi besøker Norges 
eneste klokkestøperi, Nauen klokkestøperi ved Tønsberg, som har produsert 
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kirkeklokker og klokkespill i mer enn 175 år. Deretter går ferden til Marinemuseet 
i Horten og KNM Narvik, som nå er museumsskip. KNM Narvik deltok i den 
stående Atlanterhavs styrken i lengre tid enn noen annen norsk fregatt, og 
gjennomførte over 60 tokt til Nord Norge. Avgang kl. 09:00 ved Bjørnegård Skole 
eller 09:15 ved Sandvika bussterminal. Max antall deltakere 40 personer. 
Deltakerpris medlemmer: 550 kr *). Ikke medlemmer: 650 kr. Påmelding til: Marit 
Sørnæs, epost mrsornas@gmail.com  tlf. 916 49 996. Forhåndsbetaling merket 
”Nauen” til konto nr 1627 07 25639 eller Vipps nr 12239 senest 29. mai 2020. 

16. juni kl. 17:00. Medlemsmøte. Sted: Polhøgda, Fridtjof Nansens vei 17, 
Lysaker. Tema: ”Fridtjof Nansen og aktiviteten på Polhøgda” Stedet var 
hjemmet til den berømte polarfareren, vitenskapsmannen, diplomaten, humanisten 
og fredsprisvinneren Fridtjof Nansen. Siden 1958 har Polhøgda huset den 
uavhengige forskningsstiftelsen Fridtjof Nansens Institutt.  
(NB Det er begrenset parkeringsplass ved Polhøgda) 
 

*) Medlemspris forutsetter at kontingenten er betalt. 
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PROGRAM SOMMER HØST 2019 

Torsdag 13. juni kl. 17:00  Vi besøker VEAS-anlegget på Bjerkås som siden 
1980-tallet har vært avgjørende for kloakkrensing og vannkvalitet rundt og i 
Oslofjorden.  Over en strekning på 42 km fra Bryn i Oslo bringer tunnelen med seg 
kloakk fra hundretusener av mennesker til renseanlegget i Asker. Oppmøte hos 
VEAS på Bjerkåsholmen nær grensen mot Slemmestad.  
 
Lørdag 15. juni Bærums Verk-dagene. Vi deltar med stand, informasjon og 
boksalg. 
 
Onsdag 21. august  kl. 18:00 Vandring langs Lysakerelvas nedre del. Lysaker 
fortsetter sin radikale forandring og med områdets interessante historie ser vi det 
som viktig å oppsøke steder og historiene bak før det meste er bygget ned. 
Fremmøte ved Lysaker stasjon – elvesiden. Ca. 2 timer. Vandringsleder: Bjørn 
Frodahl 

Lørdag 7. september kl. 13:00 Vandring husmannsplassene Tveiter. 
Vi vil denne dagen ha fokus på husmannsvesenet i Asker og spesielt 
husmannsplassene til Tveiter gård. Fremmøte ved Bryggerhuset på Tveiter gård. 
Veien inn er stengt med bom. Korteste vei er å gå fra parkeringsplassen ved 
bommen i Holtsmarksvei, og følge grusveien ca. 1,5 km derifra til Tveiter. 
Vandringsleder: Erling Bergsaker. 
   
14. september kl. 13:00  En ny Fornebuvandring. Interessen for Fornebus nære 
historie er så stor at vi fortsetter med en ny vandring denne gang på øst- og 
sydsiden av halvøya. Fremmøte ved inngangen til Fornebu senteret. Oppmøte ved 
hovedinngangen til Fornebu S kjøpesenter (ved Snarøyveien og bussholdeplassen 
Fornebu Vest). 4 timer gratis parkering i kjøpesenteret. Vandringsleder: Kristian 
Rasmussen. 
 
18. – 21. september Sønderjylland og Nord-Tyskland byr på mer enn 1000 års 
dansk historie. Vi flyr til Billund hvor vi møter bussen vår og besøker: Nordens 
eldste by Ribe, Jellingesteinene, middelalderslottet Gottorp, historiske Danevirke og 
Hedeby, Dybbøl skanse hvor preusserne valset over danskene i 1864 og det mer 
rolige Christiansfeldt. Turen er fulltegnet. 
  
Tirsdag 8. oktober kl. 18:00 Omvisning i Villa Grande og Holocaustsenteret - 
krigstidens Gimle - i Huk Aveny 56 på Bygdøy. Ikke fellestransport. 
Parkeringsmuligheter. 

Lørdag 19. oktober kl. 13:00 Vi besøker Arbeidermuseet og en typisk 
arbeiderbolig i Sagveien 28, Oslo. Besøkene inngår i en vandring i strøket rundt 
Beyerbrua, Hjula veveri og Hønselovisas hus. Ikke fellestransport. Ta trikk til 
Biermannsgate og gå 3-4 minutter: Trikk nr. 11 fra Stortorvet, nr. 12 fra Aker 
brygge, eller nr. 13 fra Bekkestua.  Alternativt, ta buss til Alexander Kiellands plass 
og gå 5-6 minutter: Buss nr. 34 fra Jernbanetorget eller nr. 54 fra Nationaltheatret. 
Det er parkeringsmuligheter i Mølla Park, innkjøring fra Sannergata. 
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Tirsdag 5. november kl. 18:00 Omvisning i Evje skolemuseum, Evjebakken 20, 
Gjettum. Evje er Bærums eldste skole fra 1865. Omvisningen ledes av Jorunn 
Guriby. 

Onsdag 20. november kl. 18:00 "Den siste istiden", istrafikken i Asker på 18- 
og 1900-tallet. Foredrag ved Eyvind Bagle, Norsk Maritimt Museum.  Møtet 
holdes i Holmen Sanitetsforenings lokaler, Nesbruveien 79, Nesbru.  

Tirsdag 10. desember kl. 19:00 Julemøte i Asker Museum.  Museets bestyrer, 
Fredrikke Hegnar von Ubisch, forteller om juleskikkene i Tilla og Otto Valstads 
tid. Etter foredraget inntar vi en liten juletallerken. Entre kr. 200,- for medlemmer, 
kr. 300,- for ikke-medlemmer. Påmelding til Ole Disen på tlf. 915 70 979. 
Påmelding og forhåndsbetaling til konto 1627 07 25639 senest 5. desember. 
 
Ytterligere detaljer om arrangementene finner du i vårt neste medlemsbrev og på 
nettsidene www.abhistorielag.no  
 
Hjertelig velkommen. 
 
Styret 

http://www.abhistorielag.no/
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Program 1. halvår 2019 
(samt noen av høstarrangementene)  

 
08.01. Kl. 18:00 Båtbygging i Asker. Foredrag av Jon A. Aulie.  Oslofjordmuseet i Vollen. 
23.01. Kl. 18:00 Frelsesarmeen før og nå. Foredrag av Nils-Petter Enstad. Møtested Frelsesarmeen i 

Sandvika, Elias Smiths vei 20. 
07.02. Kl. 17:00 Den første norske bok utkom for 500 år siden. Omvisning og orientering i 

Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gt. 110, Oslo. Frammøte ved hovedinngangen. 
27.02. Kl. 18:00 Gjellestad, det nyoppdagede gravfeltet ved E6 nord for Halden. Foredrag av 

arkeolog Lars Gustavsen fra Norsk institutt for kulturminneforskning. Asker bibliotek 
(obs: tidspunkt har blitt endret fra utsendelsen i november). 

07.03. Kl. 18:00 Foredrag av Yngve Hågensen bl.a. om hans ungdomstid på Vøyen guttehjem. 
Vinkelgården på Vøyen, Gl. Lommedalsvei 33. Påmelding til ole.disen@gmail.com 
eller 915 70 979. 

20.03. Kl. 18:00 Årsmøte etterfulgt av foredrag om dialektene i Asker og Bærum ved Janne Bondi 
Johannessen.  Bekkestua bibliotek. 

06.04. Kl. 13:00 Vandring fra Asker kirke til Tanum langs gammel kongevei, Ringeriksvei og 
oldtidsvei. Frammøte Tanum kirke og busstransport til Asker. Turen vil ta 2-3 timer 
med rast og orienteringer. 

27.04. KL. 09:00 Grensefestningene. Vi besøker tre viktige anlegg: Blaker skanse anlagt i 1682, 
Urskog Fort fra 1903  og Trøgstad Fort fra 1917 som også tjente som NIKE-batteri. 
Buss fra Bjørnegård skole kl. 0900, fra Sandvika stasjon kl. 0910.  Retur ca kl. 18.   
Informasjon om pris og påmelding følger senere. 

07.05. Kl. 17:00  Kalkhistorisk vårvandring på Brønnøya. Frammøte ved kabelferga. Parkering ved 
Søndre brygge eller i Søndre vei på Nesøya.  

26.05.  Museumsdag på Asker museum. 
01.06. Kl. 13:00 Fornebu flyplass ble åpnet for 80 år siden. Mimrevandring fra Flytårnet, ca. 2 timer. 
13.06. Kl. 17:00 Besøk i VEAS-anlegget på Bjerkås i Asker. VEAS feirer i år 35 år og vi markerer med 

et besøk på dette viktige anlegget for oss alle. Frammøte ved inngangen. 
21.8. Kl. 17:00 Næringshistorisk vandring langs Lysakerelvas rundt nedre del.  Frammøte 

Lysaker stasjon. 
23.-25.08.  Sandvika Byfest. Besøk oss på informasjonsstanden hvor vi også har gode tilbud fra 

vårt rikholdige boklager. 
16.-20.09. Historisk tur gjennom Sønderjylland og Nord-Tyskland med utgangspunkt i 

Billund. Detaljert program blir kunngjort seinere. 
Dato fastsettes senere: 
September  Vandring til husmannsplassene ved Tveiter gård og Semsvannet. 
Oktober  Besøk i Arbeidermuseet og området rundt Hjula veveri, Beyerbrua og 

Hønselovisas hus. 
Oktober   Besøk i Villa Grande og Holocaustmuseet. 

 
Ytterligere detaljer om arrangementene finner du på nettsidene www.abhistorielag.no samt i 
medlemsbrevene vi sender ut med jevne mellomrom 
 
Flere av våre arrangementer krever forhåndspåmelding. Til dette benytter vi benytter deltaker.no til 
både forhåndspåmelding og –innbetaling. Programmene inneholder en link til hvert enkelt arrangement. 
Det vil også oppgis alternative påmeldingsinformasjon for de som ikke benytter internett.  
Bemerk at deltakeravgiften skiller mellom medlemmer og ikkemedlemmer. Medlemmer kan tegne ekstra 
hustandssmedlemskap for kr. 125,- som gir ordinær medlemspris på alle arrangementene våre.  
 
15.11.2018 

mailto:ole.disen@gmail.com
http://www.abhistorielag.no/


 

 

PROGRAM 
Høst 2018 

21.08. Kl. 18:00 Vandring fra Tanum kirke til Ringi gård. 
Orientering om gårdens historie og virksomhet med kalkovn og 
saftpresseri. 

25. – 26.08. Sandvika byfest. Vi deltar med egen stand med 
informasjon og gode tilbud fra Historielagets boklager. 

08.09. Busstur til Halden ved 300-årsminnet for Karl 12s død. 
Vi besøker Fredriksten festning og Fredrikshald teater. Lunsj. Pris 
medlemmer kr. 500,-ikke-medlemmer kr. 600,-, inkludert lunsj. 
Start fra Bjørnegård skole kl. 0900, fra Sandvika stasjon kl. 0905. 
Hjemkomst ca. kl. 16-17. Påmelding til post@abhistorielag.no 
eller Bård Mostveit tlf  915 70 979. 

16.09. Høsttakkefest Asker museum. Vi deltar med egen stand 
med informasjon og gode tilbud fra Historielagets boklager. 

27.09. Kl. 17:00 Vandring langs Drengsrud kultursti. 
Fremmøte Drengsrud skole. Varighet ca. to timer. 

06.10. KL. 13:00 Vi vandrer og orienterer om gravhaugene 
ved Asker kirke. Fremmøte ved kirken.  

25.10. Kl. 19:00  Kvinnekuppet i Asker. Foredrag av Kari 
Bjerke Anderssen. Møtested bestemmes senere. 

13.11. Kl. 19:00  Bondetogene i 1818. Dramatikken da 300 
bønder ble arrestert i Lommedalen. Foredrag av Serina Finstad 
Johansson. Møtested Vinkelgården, Wøyen Gård, Vøyenenga. 

10.12. KL. 19:00  Julemøte med bevertning på Asker 
Museum. Per Vollestad underholder med oppbyggelige sanger og 
gode råd! Norske reklamesanger før 1940. Entre kr. 200,- for 
medlemmer, kr. 300,- for ikke-medlemmer. Påmelding til 
post@abhistorielag.no eller 915 70 979. 

 
 

mailto:post@abhistorielag.no
mailto:post@abhistorielag.no
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Program 1. halvår 2018 
 

 

 

10.01. Kl. 18:00. Kunsten i Asker rådhus. Omvisning. Fremmøte ved hovedinngangen. 

 
23.01. Kl. 18:00. Kunsten i Bærum rådhus. Omvisning. Fremmøte i borggården, Bærum Rådhus. 

 

14.02. Kl. 18:00. Familien Blumenau og besøk i Jødisk museum, Calmeyersgt 15b, Oslo. I tillegg til 

omvisning vil Øystein Løvseth fortelle om familien Blumenau som flyktet fra forfølgelse til 

midlertidig trygghet på Stabekk. Foredraget ledsages av unike bilder fra deres tid i Tyskland før 
flukten til Norge. Fremmøte i museet. Inngangsbillett kr. 50.   

 

03.03. Forsvarets flysamling på Gardermoen. (NB Bemerk datoen) Busstur til samlingen som huser 

Luftforsvarets flytyper etter 1940, samt et par av tyskernes fly fra krigen i Norge. Fremmøte kl. 

09:30 Asker stasjon, 09:45 Bjørnegård skole eller 09:50 Sandvika stasjon. Retur innen kl. 

15:00. Pris medlemmer: kr. 350,- - ikkemedlemmer kr. 425,- Forhåndspåmelding. 
 

21.03. Kl. 18:00 Historielagets årsmøte. Venskaben, Asker sentrum. Etter årsmøtet: «Ingen fremtid 

uten fortid». Foredrag av Askers kommuneplansjef Tor Arne Midtbø om balansen mellom vekst 

og vern i våre tettbebyggede områder.  

 
04.04. Kl. 18:00 Vandring langs Drengsrud kultursti. Fremmøte Drengsrud skole. Varighet ca. 2 

timer. 

 

23.04. Kl. 18:00 Vandring over Jongsåsen langs kongevei, kalksjakter, rettersted og kalkovn. 

Fremmøte ved den nordligste hovedinngangen til Sandvika Storsenter i Claude Monets allé. 

Varighet ca. 2 timer. 
 

27.05. Museumsdag Asker museum. Vi deltar med egen stand med informasjon og godbiter fra 

Historielagets boklager. 

 

02.06. Gravhaugene ved Borre og Midgard historiske senter i Vestfold. Busstur. Pris medlemmer 
kr. 500,-  - ikkemedlemmer kr. 600,- inkl. lunsj. Fremmøte kl. 09:00 Bjørnegård skole, 09:10 

Sandvika stasjon eller kl. 09:20 Asker stasjon. Retur senest kl. 18:00. Forhåndspåmelding. 

 

05.06. Kl. 18:00 Løvenskiolds Bærums Verk. Carl Otto Løvenskiold leder en personlig vandring 

gjennom verksområdet fra den gamle hovedbygningen og opp til hovedgården – på folkemunne 

kalt «Slottet» - hvor Løvenskiold byr på en lett servering. 
Fremmøtested: Hovedbygningen i Verksgata. Forhåndspåmelding. 

 

Ytterligere detaljer om arrangementene finner du i våre medlemsbrev og på nettsidene 

www.abhistorielag.no  

 
Flere av våre arrangementer krever forhåndspåmelding. Fra januar 2018 introduserer vi nye 

hjemmesider hvor det vil være en egen link for både forhåndspåmelding og –innbetaling til 

arrangementene. Bemerk at deltakeravgiften skiller mellom medlemmer og ikkemedlemmer. 

Medlemmer kan tegne ekstra hustandssmedlemskap for kr. 125,- som gir ordinær medlemspris på alle 

arrangementene våre.  

 
 

20.11.2017 

http://www.abhistorielag.no/
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Program høst 2017 
 
Kjære medlem 
Her finner du hovedaktivitetene våre for resten av 2017.  Ytterligere detaljer og eventuelle nye 
arrangementer finner du på vår hjemmeside www.abhistorielag.no og i medlemsbrev som 
sendes de av dere som ikke benytter internett eller e-post. 
  
22.08. kl. 18:00  Landøya rundt. Randi Gunderson Malm leder en vandring fra Landøybrua 

ved Plantasjen på Landøya bort til Nesbukta, over Bloksberg, ned til Hestesund og 
tilbake til "Heftye bro" som den en gang het, - Landøybrua. Underveis snakker vi 
om forfattere, båtbyggere, iseksportører, strandsittere, feriefolk, fiskere og 
isprinsesser.  
 

26.08.  Sandvika Byfest. Møt oss på standen vår i Sandvika Sentrum. 

 
06.09.  kl. 18:00 «Hvalstrand bad og funkis; i sin samtid og nåtid». Kunsthistoriker Bjørn 

Vidar Johansen holder et foredrag om funkisstilen og Hvalstrand bad, mens Rune 
Eilifsen, eiendomsforvalter for kulturhistoriske bygg i Asker kommune, vil fortelle om 
det omfattende restaureringsarbeidet som er utført ved Hvalstrand bad de senere 
årene ved en omvisning i anlegget. Fremmøte på Hvalstrand Bad. Påmelding til: 
post@abhistorielag.no. 

 
17.09.   Høsttakkefest på Asker Museum. Vi deltar på denne tradisjonelle høsttakkefesten 

på museets hyggelige område. Spennende og interessante opplevelser for store og 
små.  

  
21.–26.09. Medlemstur til Skottland og det nordlige England med Temareiser Fredrikstad 

og tidligere utenrikskorrespondent Gunnar Høidahl som faglig reiseleder.  På 
programmet står selvfølgelig Edinburgh by pluss fire dagsutflukter, som bl.a. 
inkluderer Glasgow, Loch Lomond og Hadrians mur.  Her blir det mye interessant 
historie, kunst, kultur og natur å oppleve! Turen er fullbooket. 

  
13.10.  kl. 19:00 «Leif Tronstad, Sandvikagutt og internasjonalist”, foredrag ved sønnen 

Leif Tronstad jr. på Løkke i Sandvika. (Røde Korshuset), Elias Smiths vei 1. Vi 
markerer samtidig at Historielaget ble stiftet nettopp her på Løkke for nøyaktig 
65 år siden. 

  
 05.11. kl. 13:00 Tanum Kirke. «Reformasjonen i Asker og Bærum» foredrag ved 

Jan Schumacher om hvilke konkrete forandringer den nye tid medførte. 
 

19.11. kl. 14:30 Omvisning og orgelkonsert i Haslum Kirke. Vi markerer reformasjonen i 
Bærums andre middelalderkirke.  

 
13.12. kl. 19:00 Julemøte med bevertning i Asker Museum. Foredrag ved kunsthistoriker 

Caroline Serck-Hanssen «Julemotivet i ikonkunsten». Entre kr. 200,-.   Påmelding til 
post@abhistorielag.no. 

                                   
Vel møtt til sesongens arrangementer. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret 
 

http://www.abhistorielag.no/
mailto:post@abhistorielag.no
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Program for 1. halvår 2017

Kjære medlem 
Her følger hovedaktivitetene for første halvår samt informasjon om vår planlagte langtur i 
september.  

I første omgang ber vi deg notere datoene for de arrangementene som interesserer deg. Vi følger 
opp med ytterligere detaljer i våre medlemsbrev og på nettsidene www.abhistorielag.no På 
samme måte vil du bli informert om eventuelle nye arrangementer og endringer av de planlagte. 

14.02. kl. 19:00   Vi følger opp temaet Krigsminner: «Okkupasjonsmaktens 

byggevirksomhet i Stor-Oslo 1940-45. Fra Hitlers Berlin til Heggedal Bruk». Vi får besøk av 
Janne Wilberg, byantikvaren i Oslo, som sitter inne med betydelig kunnskap om emnet.  

Møtested: Heggedal Hovedgård, Heggedalsbakken 23, 1389 Heggedal. Da plassen er begrenset 
må vi be om påmelding til post@abhistorielag.no senest 10.02.  

30.03. kl. 19:00  Årsmøte på Bekkestua Bibliotek. Etter årsmøtet blir det 
lokalhistorisk foredrag ved Stein Stugu:  
«Bekkestua – fra husmannsplass til «mini-Manhattan» (som det nå heter på folkemunne!). 

25.04. Kl. 18:00  Kveldstur over Løkkeåsen i Sandvika 
Vi starter ved gamle Løkke i Sandvika og vandrer gjennom Skytterdalen, langs gjenåpnede 
Solbergbekken, forbi mystiske tunneler, over Løkkeåsen med flott utsikt, forbi Bærums gamle 
kommunehus og politistasjon og tilbake til Løkke. En vandring med mye spennende 
lokalhistorie. 

09.05.  kl. 18:00  Samvirkemuseet på Gjettum. Museet er den opprinnelige butikken 
til Arne Forbruksforening i Arna utenfor Bergen. I 1980 ble den gjenreist på Gjettum i Bærum. 
Museet byr på mye spennende butikkhistorie.  Her kan du se hvordan en samvirkebutikk – ja, 
gjerne en landhandel - så ut på slutten av 1800-tallet.  Omvisning av museumsansvarlig Erik 
Rød. Kaffe og wienerbrød serveres. 
Adresse: Dr. Høsts vei 41.  Kjør inn fra Brynsveien ved Bunnpris. Følg Dr. Høsts vei til skilt med 
DPS på høyre side og stikkveien videre som ender ved Samvirkemuseet. Gode 
parkeringsmuligheter. Da museet maksimalt kan ta 40 besøkende, er det nødvendig med 
påmelding til post@abhistorielag.no innen 03.05. 

25.05. kl. 12:00-16:00 Museumsdag, Asker Museum. Møt oss på vår stand. 

06.06. kl. 19:00  Vi besøker «Smuglerutstillingen» på Oslofjordmuseet i Vollen. 
Etter en omvisning i utstillingen blir det foredrag av Gunnar Kagge, forfatteren av boken 
«Forbudstiden». Ingen forhåndspåmelding. Møtet arrangeres i samarbeid med Vollen Historielag. 

21. – 26.09. Medlemstur til Skottland og det nordlige England med Temareiser 
Fredrikstad og tidligere utenrikskorrespondent Gunnar Høidahl som faglig reiseleder.   
På programmet står selvfølgelig Edinburgh by pluss dagsutflukter, som bl.a. inkluderer Glasgow, 
Loch Lomond og Hadrians mur.  Her blir det mye interessant historie, kunst, kultur og natur å 
oppleve!  

Transport t/r med Norwegian direkte Oslo-Edinburgh.  Helpensjon.  Pris kr. 13.850,- pr. person, 
maks 40 personer. Bindende påmelding innen 15. mai 2017. Nærmere informasjon om reisen og 
påmelding til Lene Johansen, Temareiser Fredrikstad, tlf.:6931 2621 e-post: 
lene.johansen@temareiserfredrikstad.no  

http://www.abhistorielag.no/
mailto:post@abhistorielag.no
mailto:post@abhistorielag.no
mailto:lene.johansen@temareiserfredrikstad.no


 

 

 
 

     

Program for 2. halvår 2016 
 
Her finner du hovedaktivitetene for kommende høst. Vi følger opp med ytterligere detaljer 
om det enkelte arrangement i våre medlemsbrev og på nettsidene www.abhistorielag.no  
På samme måte vil det bli informert om eventuelle nye arrangementer og endringer av de 
planlagte. 
 
23.08. kl. 17:00 Tanum kirkevei. Vi vandrer den gamle kirkeveien fra Tanum kirke til 

Skui. Underveis orientering om områdets historie og mange 
kulturminner. Turleder Ole H.P. Disen. Fremmøte Tanum kirke. 
Returtransport fra Skui tilbake til Tanum kirke.  

 
26.-27.08. Møt oss på Historielagets stand på Sandvika Byfest. 

 
17.09. kl. 09:00 Tur til Elingaard Herregård i Onsøy og Gamlebyen i Fredrikstad. 

Omvisning på herregården før vi reiser til Gamlebyen i Fredrikstad, 
Norges best bevarte festningsby. Der spiser vi lunsj på Cafe Magenta 
før omvisningen. Guiden vil også fortelle om Isegran, bl.a. kjent fra 
NRKs TV-serie «Anno1721» sist vinter. Fremmøte Bjørnegård skole. 
Turen varer til ca. kl. 18:00. Turleder: Bård Mostveit. Pris kr. 500,- for 
medlemmer, kr. 600,- for ikkemedlemmer. Bindende påmelding innen 
10.09. til e-post bmostvei@online.no eller tlf. 9369 7762. 

 
18.09. Asker Museums Høsttakkefest. Vi deltar med egen stand på 

høsttakkefesten. 
 
17.10. kl. 18:00 Krigsminner. Fornebu, Grini, bunkerne på Skaugum, dekkhyttene i 

marka er kjent av mange. Men i Asker og Bærum er det også en rekke 
mindre kjente krigsminner. Vi inviterer til et møte hvor vi presenterer 
noen av dem, og med et forslag om en registreringsordning. Korte 
innlegg av forfatteren Trygve Christensen, leder av Fornebu 
Historisk Museum, Kristian Rasmussen og Historielagets leder 
Bjørn Frodahl. Møtested Restaurant Odonata, (ved det gamle flytårnet 
på Fornebu), adresse Forneburingen 1. 

 
16.11. kl. 18:00 Historien om Nesøygodset som på 1600-tallet omfattet et femtitalls 

gårder i Asker og Bærum. Foredragsholder kulturhistoriker 
Elisabeth Høvås. Møtet holdes på Kjørbo gård i Sandvika. I tillegg til 
foredraget vises en kort film om HC Andersens besøk på Kjørbo. 

 
9.12. kl. 18:00 Julemøte med bevertning og omvisning i Asker Museums utstilling 

som blant annet viser "Skaporgelet som kom ut av magasinet". 
Mindor Hesthaug har gjort det Otto Valstad ikke klarte å få til. 
Hesthaug har restaurert orgelet slik at det atter gir godlyd fra seg, og 
han vil fortelle nok en spennende historie om en av museets 
gjenstander. Det viser seg blant annet at skaporgelet har en fortid på 
Asker Seminar. 

       
Velkommen til våre arrangementer! 
Følg oss på vår hjemmeside: www.abhistorielag.no og Facebook. 
     

    Med vennlig hilsen  
Styret 

http://www.abhistorielag.no/
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                                               Program for 2. halvår 2015 
 
 
Onsdag 26. august Busstur Hurum rundt. Start fra parkeringsplass nær Bjørnegård 

skole kl. 09.30. Pris kr. 400 som betales i kontanter på bussen. 
    Vi besøker Filtvet Fyr, omvisning og kaffe, Tronstad gård og museum, 

  Holmsbu kirke, middag på Holmsbu Bad, deretter Klokkerstua og Hurum  
  kirke.  

    Påmelding innen tirsdag 18.aug. til Frøydis Bryhn Ross: 
    Mobil: 917 97 113 eller e-post: f-e-ross@online.no 
 
Tirsdag 15. sept. «Grinimuseet i ny drakt».  – Om de spennende planene for museet 

etter at Grinibrakka fra Kadettangen er på plass ved Lars Hvardal.  
Aftenen innledes med et besøk på Øvre Rettersted.  

 Fremmøte foran Grini Museum kl. 18.00. 
 
Torsdag 22. oktober Foredrag om Askerkretsen: «Frå Asker til Eden. Historia om 

Askerkretsen 1897 - 1924» ved historiker Alfred Fidjestøl. 
 Fremmøte kl. 18.00 på Asker Museum. 
 Arrangementet er i samarbeid med Asker Museum. 
 
Onsdag 11. november Foredrag om Halvdan Koht: « Halvdan Koht – målmann og bæring» 

 ved historiker Åsmund Svendsen på Løkke i Sandvika. Løkke er i dag 
Røde Kors-huset, Elias Smiths vei 1. Foredraget begynner kl. 19.00. 

 
         Onsdag 9. desember Julemøte på Asker Museum kl. 19.00 
 Foredrag om «De gamle juleheftene med vekt på bidragsytere i 

Asker og Bærum» ved forfatter Tom Brenne. 
 Julemøte med servering. Pris kr. 150. 

    Påmelding innen tirsdag 1.des. til Frøydis Bryhn Ross: 
    Mobil: 917 97 113 eller e-post: f-e-ross@online.no 
 
 

Velkommen til våre arrangementer! 
 
Se vår hjemmeside  www.abhistorielag.no 
 
                styret 
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     Program for 2. halvår 2014  
 
Lørdag 23. august  Busstur til Kongsberg med avreise fra parkeringsplass ved Bjørnegård  
     skole kl. 08.30. 

Besøk på Norsk Bergverksmuseum, Sølvgruvene, Fiskum gamle  
     kirke. Lunsj i Sakkerhusene kl. 11.15. 

Bindende påmelding innen 10. august til Cecilie M. Rødland: 
tlf. 67 54 89 07 eller e-post: cecilie@rodland.no. Pris kr. 450 betales i 
kontanter på bussen. 

 
Lørdag 13. september Rusletur på Vår Frelsers gravlund. Fremmøte ved Gamle Aker 

kirke kl. 11.00. Guide C. Christiansen viser oss rundt på 
gravlunden hvor mange kjente personer ligger begravet. 
Gravmonumentenes geologiske historie, Gamle Aker kirkes 
historie omtales. Besøk i kirken håper vi å få tillatelse til. 

 Varighet 3-4 timer. Ta med mat og drikke. 
 Mulig vei til Vår Frelsers gravlund: Buss nr. 37 fra 

Jernbanetorget kl. 10:41 til Stenbergsgata eller til fots ca. 15 min. 
fra Nationaltheateret st. 

 
Mandag 6. oktober Prøysen i Asker 

Fremmøte på Vøyen gård i Asker, Vøyenv. 18 
 kl. 18.00 eller kafe Smia på NaKuHel, Sem kl. 19.00. 
 Kåseri om Prøysens liv i Asker. Koret «Alf» synger Prøysen-viser.  
 Arrangementet er felles for historielagene i Asker. 
 
Onsdag 12. november Grunnlovsjubileet: 

Jakob Neumann og den politiske kampen i Norge høsten 1814. 
 Foredrag av historiker Bård Frydenlund på Bekkestua bibliotek 

kl. 19.00. 
 
Torsdag 11. desember Julemøte: Julestrev og juleglede 
 Etnolog Åse Lange kåserer i festsalen på Løkke i Sandvika kl. 

19.00. Løkke er i dag Røde Kors-huset, Elias Smiths vei 1.  
 Julemøte med servering. Pris kr. 150. 
 Bindende påmelding innen 1. desember til Frøydis B. Ross: 

tlf. 91797113  eller e-post: f-e-ross@online.no     
                                           
Andre arrangementer: 
 
Asker og Bærum Bondelag arrangerer Åpen gård på Wøyen i Bærum, søndag 24. august kl.12.00 – 17.00.. 
Historielaget stiller med stand og salg av bøker, og Bjørn Frodahl forteller Wøyens gårdshistorie. 
 
Asker Museum arrangerer Den store høsttakkefesten søndag 21. september kl. 11.00 – 16.00. 
Historielaget stiller med stand og salg av bøker. 
 
Informasjon om vårt program og referater med bilder fra møter og turer ligger på vår hjemmeside 
www.abhistorielag.no 
 
Vel møtt!         styret 
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Vår hjemmeside: www.abhistorielag.no        
           styret  

 

 
 
   Program for 1. halvår 2014 
 

Torsdag 23. januar Samferdsel i Norge mellom 1647 og 1850, gjennombruddet for 
    moderne samferdsel og teknologi i Norge. Forholdene i Asker og 
    Bærum får spesiell omtale. 
    Foredrag av prof.em. Dag Bjørnland på Askertun (v/ Asker kirke)  
    kl.19.00. 
 
Tirsdag 11. februar NATO i Asker og Bærum – Kolsåsanleggets historie og betydning 
    for lokalsamfunnet. 
    Foredrag av generalmajor Sverre Øverland og Historielagets  
    styremedlem Bjørn Frodahl på Bekkestua bibliotek kl. 19.00. 
 
Tirsdag 11. mars  Årsmøte kl. 19.00 på Venskaben 
    Knud Askers vei 17, kjøreadkomst: Askerveien 41   
    Etter årsmøte: Bygningshistorie i Asker og Bærum.  
    Foredrag av kunsthistoriker Øyvind Reisegg.  
 
Onsdag 23. april  Vandring langs Lysakerelven med start fra Lysaker stasjon  
    (nordsiden v/ taxi) kl. 18.00. 
    Kjentmann er styremedlem Bjørn Frodahl. 
 
Lørdag 10. mai  Grunnlovsjubileet: Busstur til Eidsvoll med omvisning i  
    Eidsvollsbygningen.  
    Avreise fra park.plass v/ Bjørnegård skole kl. 09.30. 
    Avreise fra Eidsvoll ca. kl. 15. Pris kr. 350. Enkel lunsj.  
    Betaling på bussen. Bindende påmelding til Frøydis Bryhn Ross innen 
    1. mai. Tlf. 917 97 113, e-post: f-e-ross@online.no 
 
Mandag 26. mai  Vandring fra NaKuHel, v/ Sem Gjestegård i Asker kl. 17.30 
    Turen går til husmannsplassene til Tveiter gård, 4-5 km i lett terreng.
    Rast på Kølabonn med egen matbit og kaffe. 
    Kjentmann er styremedlem John R. Hanevold.   
 
Onsdag 18. juni  Vandring på Løkeneshalvøya kl. 18.00 
    Start fra parkeringsplassen, Konglungeveien ved Spira. Rast underveis 
    med egen matbit og kaffe. Kjentmann er lokalhistoriker Jan Martin 
    Larsen. 
 
Tredagers tur i andre del av juni mnd. til ”Det norske Båhuslen” er under planlegging. 
 
Andre arrangementer 
25. mai fra kl. 12 – 16 inviterer Asker Museum til museumsdag. Asker og Bærum Historielag har egen stand 
med salg av lagets bøker. 
15. juni fra kl. 12 – 15 er Asker og Bærum Historielags medlemmer hjertelig velkomne til å se den gamle 
vanndrevne Semsaga bli kjørt.  Albert Seheims ski-og hjulmakerverksted vil også være åpent.  Her blir det 
aktiviteter for store og små, en riktig familiedag.  
 
Vel møtt til våre arrangementer! 



 
     Program for 2. halvår 2013  
 

Lørdag 17. august  Busstur til Ringerike med avreise kl. 09.00 fra  
    parkeringsplassen nær Bjørnegård skole i Bærum.  
    Turen starter med omvisning på Ringerike Museum, Norderhov  
    prestegård, deretter Veien Kulturminnepark. Lunsj på hotell   
    Klækken og orientering der av en lokalhistoriker. Pris kr. 350.  
    Påmelding innen 10. august til Reidulv Hatlevoll: 67 53 97 80/ 
    996 24 404, e-post: reidulv@hatlevoll.com 
 
Onsdag 21. august  Aftentur på Fornebu – fremmøte kl. 18.00 ved det gamle   
    flytårnet. Varighet ca. 2,5 t. Adresse Widerøev. 5 
    Turansvarlig Bjørn Frodahl 
 
Onsdag 18. september  Omvisning på Oslofjordmuseet i Vollen kl. 18.00 
    i samarbeid med Heggedal og Vollen Historielag.  
    Omvisning v/avdelingsleder Tron Wigeland Nilsen. 
    Adr.: Chr. Jensensvei 8 
 
Torsdag 17. oktober  Foredragsmøte kl. 19.00 på Bekkestua bibliotek 
    Året 1813: Nødsår og krig  
    Professor Hilde Sandvik, vår foredragsholder, har ledet    
    prosjektet ”Demokratisk teori og historisk praksis.    
    Forutsetninger for folkestyre 1750-1850” ved Universitet i   
    Oslo. Foredraget er i serien foredrag om grunnlovsjubileet. 
    Møtet arrangeres i samarbeid med Foreningen Norden. 
 
Lørdag 9. november  Omvisning på Dikemark psykiatriske sykehusmuseum kl.11.00 
    Bjørkelibygningen, Sykehusv. 4, Asker 
    Innledning v/Wenche Iversen. Deretter omvisning i museet. 
    Arkitektur, landskap og framtidig bruk av Dikemark   
    sykehus v/kommunalplansjef Tor Arne Midtbø. 
    Omvisning på området.   
 
Onsdag 11. desember  Julemøte på Asker Museum kl. 19.00 
    Stemmerettsjubileet 1913-2013: Kvinnekuppet i Asker 1971 
    - ved tre av dem. 
    Samfunnsredaktør i Budstikka, Tor Chr. Bakken, samtaler   
    med Kari Bjerke Andersen, Marie Borge Refsum og Berit Ås.  
    Julemøte med servering, pris kr. 150. 
    Påmelding innen 1. desember til Frøydis Bryhn Ross,  
    66 78 20 55/ 917 97 113, e-post: f-e-ross@online.no 
      
Andre arrangementer: 
 
Semiaden arrangeres 15. september. Kulturhistorisk vandring i Semsvannsområdet med 
kaffestopp på Kølabånn. Historielaget er turansvarlig. Start fra NaKuHel-senteret på Sem kl.12.00. 
 
 
Informasjon om arrangementene på vår hjemmeside: www.abhistorielag.no  
 
 
Vel møtt!        

http://www.abhistorielag.no/


Program for 1. halvår 2013 

Onsdag 23. januar 2013 kl. 16.00 på VEAS Slemmestad. 
Omvisning på VEAS (Vestfjorden avløpsselskap) Bjerkåsveien 125, 3470 Slemmestad. 

VEAS er det største renseanlegget for "avløpsvann" i Norge og eies av Asker, Bærum og Oslo kommuner. 
Renseanlegget er dimensjonert for 600.000 mennesker. Et 42 km. langt tunellsystem transporterer 
"avløpsvannet" til Bjerkås i Asker, hvor VEAS har vært i drift siden 1982. Anlegget renser 6.000 liter 
"avløpsvann" i sekundet.Rent vann slippes ut i Oslofjorden 700 m. fra land og slammet blir til jord. 

Torsdag 7. februar 2013 kl. 19.00 på Asker Museum. 
"Startpakken" for å bli bedre kjent i Asker.  
Leder av Asker Museum, Fredrikke Hegnar von Ubisch, forteller og leser fra boken sin "Asker den fagre 
plett på jord".Omtale: ""Gjennom ord og akvareller får du et godt innblikk i hva som er karakteristisk for 
denne fagre plett på jord, og boken vil gjøre deg stolt og enda mer nyskjerrig på Askers historie og 
utvikling." Akvarellene er malt av Tor Wilthil. 

Torsdag 7. mars 2013 kl. 19.00 på Bekkestua bibliotek. 

Årsmøte i Asker og Bærum Historielag. 

Etter årsmøtet holder kunsthistoriker Marit Lange foredrag om: Harriet Backer og Tanum kirke.  
Harriet Backer er en av våre viktigste kvinnelige malere. Hun var med Fleskummalerne somrene 1886-
1887. Et av hovedverkene er "Barnedåp i Tanum kirke" malt i 1892 (Nasjonalgaleriet). 

Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 i Tanum kirke. 
Seniorrådgiver Leif Anker hos Riksantikvaren holder foredrag om middelalderkirker i Asker og Bærum. 

Rikskongene innførte kristendommen og påla bygdefolket å bygge kirker. De første kirkene var enkle 
trekirker, men biskopen ville at de skulle bygges i stein, som ute i Europa. Utover i 1100-årene begynte 
bøndene i Asker og Bærum å bryte stein til nye kirker. I Tanum og Haslum kirker står noen av de gamle 
steinmurene fremdeles. I Asker ble steinmurene revet helt ned etter at den gamle kirken brant 
fastelavenssøndag 1878. 

Lørdag 11. mai 2013 busstur til Jernbanemuseet på Hamar. 

Norsk Jernbanemuseeum er et av verdens eldste jernbanemuseer og ble etablert på Hamar i 1896. 
Museet drives av Jernbaneverket og er et offentlig museum. Dovregubben samt kongevogner og annet 
historisk materiell er utstilt. Museumsparken er anlagt med skinnegang, signaler, stasjonsbygninger, 
lokomotivhall, åpen restaurantvogn for publikum mm. 
Vi spiser en enkel lunsj på Hamar før hjemturen. 

Avreise fra parkeringsplassen ved Bjørnegård ungdomsskole i Bærum kl. 9.00. Tilbake mellom 16.00 og 
17.00. Pris kr. 300,- som inkluderer buss, omvisning på museet og lunsj (baguette og kaffe på 
Hamarstua). Penger innkreves på bussen. Påmelding innen 5. mai 2013 til Einar Skage Andersen     
tlf. 908 50 991 eller e-post einskageonline.no. 

Onsdag 12. juni 2013 kl. 17.00 omvisning i Arboretet på Øverland. 

Forstmester Yngve Andersen tar oss med på vandring i Arboretet på Øverland.  
Øverland arboret ligger på Øverland gård i Bærum. Arboretet ble etablert i 1957 som et samarbeid 
mellom Norges Skogeierforbund og Det Kgl. Selskap for Norges vel. I dag finnes det om lag 150 ulike 
treslag i dette særpregede miljøet. En utgravd dam i arboretet er kjent for å huse rødlistede 
salamandere.  



Program for 1. halvår 2012 

19. januar Norsk trelasthandel 1600 - 1820 
Foredrag av Ola Teige, historiker og forfatter, 
i foredragssalen på Bekkestua bibliotek kl. 19.00. 
Etter foredraget: 
Oppsummering av høstens idedugnad med mulighet for å 
melde seg på aktivitetsgrupper/studiegrupper. 

15. februar Fleskummalerne 
Foredrag av Marit Ingeborg Lange, kunsthistoriker, 
kl. 19.00 på Vøyen gård i Bærum, Gamle Lommedalsvn. 33. 

15. mars Årsmøte kl. 19.00 på Venskaben,  
Knud Askers vei 17, kjøreadkomst: Askerveien 41. 

Etter årsmøtet: Hulda Garborg – nasjonal strateg 
Foredrag av Arnhild Skre, historiker, kulturjournalist og 
forfatter. 

5. mai Busstur til Skjeberg og helleristningsfeltene langs  
oldtidsveien, bl. a. Bjørnstadskipet, Solbergfeltet, Hornes og 
Hunnfeltet 
Avreise kl.09.00 fra parkeringsplassen nær Bjørnegård skole i 
Bærum, pris kr. 200 som inkluderer buss og guiding. 
Mat og drikke må medbringes! 

Guide er Terje Fredriksen, Oppegård Historielags første formann. 
Påmelding innen 25. april til John R. Hanevold. Tlf. 478 13 111 
eller johnrhanevold@hotmail.com. Se eget skriv. 

24. mai Vandring Drengsrud kulturstier 
Fremmøte Drengsrud skole kl.1800 
Kulturstiene går i et variert landskap med vekslende natur- og 
kulturmiljøer. Vandringen tar ca 2 timer.   .  
Omvisere er Frøydis Bryhn Ross, tlf 917 97 113 og 
 John R. Hanevold tlf. 478 13 111. 

5. juni Vandring i fleskummalernes fotspor 
Fremmøte kl. 18.00 på parkeringsplassen ved Valler stasjon. 
Omviser er Einar Skage Andersen, tlf 908 50 991.  

18. juni Busstur over Krokskogen, til Kleivstua, Åsa, Damtjern, 
Sørkedalen   
Avreise kl.10.00 fra parkeringsplassen nær Bjørnegård skole, 
pris kr. 400 som inkluderer buss, lunsj på Kleivstua og  
omvisning.  
Påmelding innen 11. juni til Einar Skage Andersen, tlf.67 12 30/ 
908 50 991, e-post: einskage@online.no. Se eget skriv. 

Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon: www.abhistorielag.no 

Velkommen til arrangementene!   styret 
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    Program for 2. halvår 2011 
 
Lørdag 27. august  Busstur til Kongsvinger festning med avreise kl. 09.00 fra  
    parkeringsplassen nær Bjørnegård skole i Bærum. Se vedlagt 
    program. Pris kr. 300 som inkluderer buss, omvisninger og en 
    enkel lunsj. 
    Påmeldingsfrist 20. august til Harald Kolstad, tlf. 67121563/ 
    91800422. 
Onsdag 7. september Vandring gjennom Fridtjof Nansens liv og virke med  
    berøringspunkter til Polhøgda. 
    Foredrag av Ivar Liseter på Polhøgda kl. 18.00. Adresse:  
    Fridtjof Nansens vei 17, Lysaker.  
    Påmeldingsfrist (maks 40 deltakere) 1.sept. til Einar Skage 
    Andersen, tlf. 67123094/90850991.  
 
Lørdag 17. september Blommenholm Vel er 100 år, og som et ledd i feiringen  
    arrangeres en kulturhistorisk vandring forbi de mange   
    skiltene som er satt opp i Blommenholmområdet. Oppmøte på 
    Blommenholm stasjon kl. 13.00. Turleder er Hans Lindemann. 
 
Tirsdag 11. oktober  1811. Året da kongen måtte gjøre knefall for de østnorske 
    elitene. 

Foredrag av stipendiat Ernst Bjerke på Askertun kl. 19.00.  
    Møtet arrangeres i samarbeid med Foreningen Norden. 
 
Søndag 16. oktober Tur i Vestmarka med start kl. 10.00 fra Sem utfartsparkering.  
    Turen er ca. 20 km. Turleder er John R. Hanevold, tlf.47813111. 
    Turen arrangeres i samarbeid med Asker Turlag. 
 
Mandag 31. oktober  Idédugnad på Hasselbakken kl. 19.00! 
    Idéutveksling om hva som skal være våre satsingsområder, og  
    hva våre medlemmer kan/vil ta del i. Enkel servering. 
    Adresse: Askerveien 47, nabohuset til Venskaben i Asker.  
    Påmeldingsfrist 25.okt. til Frøydis Bryhn Ross,  
    tlf. 66782055/91797113. 
 
Torsdag 10. november Arthur Wannag – Latvias nasjonsbygger – bosatt på  
    Blommenholm fra 1905.  
    Foredrag av advokat og forfatter Hege Boman Grundekjøn 
    kl.19.00 på Bekkestua bibliotek.  
 
Onsdag 7. desember  Juleskikker 
    Foredrag av fagkonsulent ved Ibsenmuseet Bergljot Øyrehagen 
    Geist kl. 19.00 på Asker Museum. 
    Julemøte med servering, pris kr. 150. 
    Påmeldingsfrist 1. des. til Frøydis Bryhn Ross,  
    tlf 66782055/91797113. 
      
Mer informasjon om arrangementene på vår hjemmeside: www.abhistorielag.no  
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Program 2. halvår 2010. 
 

 

Foto viser inngangen til Nysetergruvene 

Lørdag 28. august 

Busstur til Grua med omvisning i Hadelands Bergverksmuseum og 
besøk i Nyberggruvene. 

 
Museet er en del av Randsfjordmuseene og holder til i det restaurerte 

småbruket "Bråten". På Nyseter blir vi vist rundt i de gamle 
sinkgruvene som utvider seg til katedraler og haller.  

Vi spiser en enkel lunsj i museet før vi drar opp til gruvene. 

Påmelding innen 20. august til Einar Skage Andersen. 

 

   
Foto av Gardlaushøgda, utlånt av Bærum bibliotek, 
Bærumssamlingen. Fotograf Trygve Christensen   

Lørdag 18. september  

"Pilgrimsleden": Vandring fra Haslum kirke til Annikveien i 
Lommedalen.                            

På vår vandring passerer vi Øverlands bro fra 1838, gårdskalkovnen på 
Øverland gård, en middelaldergård som brant i ca. 1200, gravrøyser og 
rydningsrøyser. Vi raster ved gapahuken på Gardlaushøgda og avslutter 

turen ved bussholdeplassen Eineveien i Lommedalen.  

Fremmøte ved Haslum kirke kl. 10.00. 

Omvisere er Reidulv Hatlevoll og Einar Skage Andersen, 
styremedlemmer i Historielaget. 

 

   
 Foto av Verksgata, Bærums Verk. Fotograf Einar Skage Andersen. 

Onsdag 20. oktober  

"Løvenskiold/Vækerø og Nordmarka- en familiebedrift gjennom 
360 år." 

Nordmarkagodset ble samlet i 1649, og har siden tilhørt samme slekt. 
Mange av Nordmarkas godseiere har hatt viktige posisjoner i Norge, 

her nevnes Peder Anker, Herman Wedel Jarlsberg og Carl Otto 
Løvenskiold. Det er både norgeshistorie og lokalhistorie knyttet til 
driften av eiendommene og til industri- og handelsvirksomheten.  

Godseier Carl Otto Løvenskiold vil fortelle om hvordan slekten har 
drevet og forvaltet godset og bedriftene.  

Foredragsmøte på Bekkestua bibliotek kl. 19.00 

 

    
Bildet viser Peder Anker, hustruen Anne Elisabeth og datteren 

Karen. Bildet er utlånt fra Bærum bibliotek, Bærumssamlingen.   

Tirsdag 16. november  

"Asker prestegjeld i 1810: Napoleonskrigene, Peder Anker og 
kampen for tilværelsen." 

Napoleonskrigene og englendernes ran av den dansk-norske flåten i 
1807 fikk både store politiske konsekvenser i Norden og økonomiske 
og samfunnsmessige følger for høy og lav i Norge og i hele Norden.  

Vi nærmer oss 200års jubileet for 1814 og starter jubileumsfeiringen 
med året 1810. 

Kveldens foredragsholder Bård Frydenlund er doktorgradstipendiet ved 
Universitetet i Oslo og har utgitt bok om Peder Anker. 

Foredragsmøtet arrangeres i samarbeid med Foreningen Norden på 
Askertun kl. 19.00 

 



    

Torsdag 9. desember  

Norske julehefter fra 1850 til i dag med vekt på kunstnere fra 
Asker og Bærum.” 

Julehefter har vært en del av norsk julefeiring gjennom nesten 130 år. 
For norske forfattere og bildekunstnere har julehefter vært en viktig 

arena for presentasjonen av egne verk. Hver jul kom heftene ut som ”et 
kulturens pust” inn i de tusen hjem. Enkelte av heftene hadde et opplag 

på over 100 000 eksemplarer.  

Kveldens foredragsholder, Tom Brenne, har utgitt bok om norske 
litterære julehefter. 

 

                    Bildet viser forsiden av heftet "Bondens jul" 
                                 laget av Jens R. Nilssen. 



 

 

 

"Hovedbygningen på Gulskogen" 
          fra "Gulskogens billedgalleri."      

 

Lørdag 29. august•

Guidet utflukt til Drammen og 
Gulskogen

med start fra parkeringsplassen ved 
Bjørnegård skole kl 9.00 eller påstigning i 
Asker, bussterminal kl. 9.20

Vi starter med rundtur i Drammen til bl. a. 
byens mange funkisbygg. Etter en felles 
lunsj besøker vi Gulskogen lystgård der vi 
får omvisning i mindre grupper. 

Begrenset antall, pris kr. 300. Påmelding 
enten til Randi: 92 02 88 04 eller Espen: 

66 90 37 40.
 Påmeldingsfristen er 15.08. 

       

        
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             "Minnesmerket på Andtjernåsen"

               Fotograf: Rune Eskøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bildet er 
utlånt fra Laila Simonetta. Det er 
  tatt av hennes far på slutten av 1930 tallet. 

  Les mer om bildet i boken om Brønnøya.

  

Lørdag 19. september•

Tur til Andtjernåsen

med start kl. 10.00 fra Skansebakken, 
øverst i Sørkedalen 

Turen går først til midtre Lysedam. Her går 
vi opp til stedet for flystyrten i mai 1945, 
hvor det er reist et minnesmerke over de 
falne.  

Hvis været tillater det, sørger vi for 
”skaukaffe”. Ta med niste og drikke.

Turleder er Reidulv Hatlevold, 
styremedlem i Historielaget.
 

 

 

 Tirsdag 13. oktober kl. 19.00 på 
Askertun

•

Foredrag om Brønnøya: 
Øyliv i indre Oslofjord før og
nå

ved Ellen Ugland og Magnus Birkeland

 

Foredragsholderne har skrevet bok om 
Brønnøya. I to år har de arbeidet med 
lokalhistorien før boken kunne utgis. I
forordet forteller de hvordan de 
møysommelig har forsøkt å kartlegge 
historien fra de første sporene etter 
menneskelig aktivitet og frem til i dag. 
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På vår foredragskveld vil de gi en 
presentasjon i lys og bilder av Brønnøyas 
historie før og nå .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Stolpehull: Disse steinene støttet for 2000 år 
siden stolper til et langhus for husdyr og 
bosetning." 
 
Fotograf: Marius Morstøl Jenssen.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Utenfor Øvre Hvalstad, Tilla og Otto Valstads  
 hjem, som i 1949 ble gitt til Asker kommune. 
 På bildet står Tilla Valstad i midten. år1895. 
  Fotograf: Otto Valstad 
  Utlånt fra Asker bibliotek.

Onsdag 18. november kl. 19.00 
på Vøyen gård i Bærum

•

Foredrag om 

Vøyenutgravingene. Må 
Bærums historie skrives om?
Foredragsholder er prosjektleder Inger 
Marie Berg-Hansen. 

Utgravingene på Vøyen gård og på 
Tanumplatået har gitt nytt lys til Bærums 
historie. Undersøkelsen egner seg til å 
belyse jordbrukshistorien, og 
foredragsholderen vil trekke trådene fra 
yngre steinalder og fremover til tidlig 
jordbrukshistorie. 

 

 

 

 

Tirsdag 8. desember kl. 19.00•

    på Asker Museum

 Museumsbestyrer Fredrikke Hegnar von

Ubisch forteller om julefering i 
kunstnerdalen hos Tilla og Otto 

Valstad sammen mDet er Historielagets
julemøte. Vi sørger for litt å spise og drikke 
til kr. 150.ed naboer og venner. 

Frist for på påmelding er 24. november.

Påmelding enten til Frøydis: 
66 78 20 55/90 65 66 84 
eller Randi: 92 02 88 04 

Velkommen til arrangementene!  
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Program for 1. halvår 2009  
 

 

Foto: Karl 12's død - Felttog i Norge 1716-
1718. Nationalbibliotektet 

• 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 - 
som lå langt fra sentrum og fronten - og som førte 
til at Asker og Bærum ble trukket direkte inn i 
krigen. 

Tor Kristian Østeby er pensjonert oberstløytnant 
med store kunnskaper om Askers historie. 

  

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

• Årsmøte. 

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

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.  

  

Gunnar Sønsteby fyller 90 år 

• "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 fylte 90 år i 2008. 



1886: Christian Skredsvigs berømte maleri 

Foto: Fra Samvirkemuseets hjemmeside 

• 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. 

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. 

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. 

 "Svendsrud" Foto: Jon Stenseng 

• 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. 

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 frilufts- 
og kulturliv. 
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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. 
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              Foto: Karl 12’s død – Felttog i Norge 1716-1718.  
              Nationalbiblioteket        
           

           
               Foto: Badeliv på Langåra i 1946, Bærum bibliotek 
 

                          Foto: Fyrstikkfabrikken i Heggedal 1875-1895, år ca  
           1888. Asker bibliotek 

 

          
            Foto: Kramkar, fotogram: A B Wilse, år 1906. 
            Norsk folkemusem 

Torsdag 17. januar 2008 19.00 – Bekkestua bibliotek 
Tor Kristian Østeby holder 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 – som lå langt fra sentrum og 
fronten – som førte til at Asker og Bærum ble trukket direkte inn 
i krigen. 
 
Foredragsholder er Tor Kristian Østeby. Han er pensjonert 
oberstløytnant med stor kunnskaper om Askers historie. 
 
 
Tirsdag 26. februar 2008 19.00 - Askertun.  
Årsmøte. Vi starter med årsmøte og viser til årsmøtepapirene 
som sendes ut til alle medlemmene. 
 
Langåra – et sommerparadis i Oslofjorden.  
Kveldens fordrag er om Langåra som sommerparadis. Cathrine 
Skredderstuen Rolland har skrevet sin hovedfags-oppgave i 
etnologi om ferie og fritid i lemmehytter på Langåra, og reist 
spørsmål om hvordan opplevelser, holdninger og identitet kan 
knytte seg til steder. 
 
 
 
Tirsdag 26. mars 2008 19.00 Heggedal Hovedgård. 
Heggedals historie med vekt på industrialiseringen fra 1870 -
tallet. 
Heggedal fikk egen stasjon på den nye jernbanestrekningen 
mellom Kristiania og Drammen i 1874. Med mulighet til 
drivkraft fra Verkenselva med Kistefossen og jernbane, var 
grunnlaget lagt for industrietablering. I 75 år skulle Heggedal bli 
Askers svar på Sagene i Oslo. 
 
Terje Martinsen, som er kveldens foredragsholder, er i gang med 
å skrive Heggedals historie og vil fortelle om sine 
forskningsresultater. Han er lokalhistoriker og forfatter av bl.a. 
Røykens historie.  
 
 
Torsdag 24. april 2008 19.00 Løkke i Sandvika. 
Fortidas kramkarer som kulturspredere. 
Før 1842 måtte folk i Asker og Bærum til Kristiania for å handle 
varer. Det fantes noen utsalg, men loven krevde byborgerskap for 
handelsvirksomhet. Først med den nye handelsloven i 1866 kom 
det fart i handelen på bygdene. 
 
Imidlertid kom kramkaren innom hus og heim og brakte med seg 
både krams, forbruksvarer og ikke minst nytt fra nabobygda. 
 
Om kramkaren som kulturspreder vil Thor Gotaas fortelle om i 
sitt foredrag.  
 
Thor Gotaas er folklorist og forfatter.. 
 
 



                 
 
           

                   Foto: Løkeberg gård i 1931, fotograf Ivar Knutsen. 
            Bærum bibliotek 
          
 

 

        
          Foto: Ivar Grydeland: Tre kroker ble slått i stokken 
 
 
 
 

Velkommen til arrangementene. 
Styret 

Torsdag 7. mai 2008 – Løkeberg gård.  
Fremmøte Løkebergtunet 8 kl. 18.00. 
 
Løkeberg gård ble ryddet i folkevandringstiden og tilhørte 
bydas fullgårder. Gården har vært dragonkvarter og hadde 
bl.a. bygdesag, kvern og egen kalkovn. 
 
Harald Kolstad viser oss rundt og vil fortelle om gårdens 
historie. 
 
 Harald Kolstad er lokalhistoriker og æresmedlem i Asker og 
Bærum Historielag. 
 
 
 
 
 
Lørdag 7. juni 2008 - Kjerraten i Åsa.  
Med avgang fra Bjørnegård skole kl. 10.00 arrangerer vi 
busstur til Kjerraten i Åsa. 
 
Kjerraten i Åsa på Ringerike ble anlagt av Peder Anker, eier 
av bl.a. Nordmarksgodset, som et ledd i transporten av 
tømmer fra Ankers skogeiendommer i Land og Valdres til 
sagbrukene hans langs Lysakerelven. 
 
Kjerraten som var i drift fra ca. 1807-1850, fraktet tømmer 
opp ca. 400 høydemeter fra Steinsfjorden til Damtjern, for 
fløting videre ned Sørkedalsvassdraget. Et unikt 
industrihistorisk minnesmerke som har fått sitt museum i 
Åsa. 
 
Arve Frydenlund vil være vår omviser. Han er lokalhistoriker 
og har vært en ildsjel for åpningen av museet. Kjerratmuseet 
ble åpnet 1. juli 2006. 
 
Påmelding, se programoversikten. 
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Lørdag 18. august 2007. 
 Busstur til ”Det hemmelige Hadeland”. 
Påmelding innen 10. august 2007 til Harald: 91 80 04 22 eller 
Frøydis 90 65 66 84. Se vedlagt program. 
 
Steinhuset fra 1200-tallet er det eneste ikkekirkelige steinbygg fra middelalderen 
på landsbygda i Norge. Hva huset er opprinnelig brukt til, er usikkert, men 
teoriene er mange. 
Bilde: Steinhuset Granavollen. Hadeland reiseliv. 
 
 
Tirsdag 28. august 2007.  
Tur til helleristningsfeltet ved Dælivann. 
Omviser er professor Einar Østmo. Vi møtes kl. 18.00 i 
begynnelsen av Dæliveien, like ved Valler stasjon. 
 
Helleristningene på Dalbo ble påvist i 1961. Skriver seg fra bronsealderen ca. 
3000  år tilbake. Helleristningene viser skålgroper, skip og solhjul hugd inn i 
svaberg. 
Bilde: Dalbo gård. Fotograf: Jacob Jacobsen 1971.Tilhører Bærum bibliotek. 
Bærumssamlingen. 
 
 
 
 
Onsdag 26. september 2007. 
Fiskere og strandsittere i indre Oslofjord fra 
middelalderen til det 20. århundre. 
Foredragsholder er førstekonservator Per Norseng. 
Kystkulturen er en viktig del av Asker og Bærums historie, og 
fjordfisket har vært en viktig næringsvei for kystbefolkningen 
gjennom tidene i form av matauk og senere ogå som 
inntektskilde. Dette får du vite mer om ved å møte opp på  
Vollen ungdomsskole kl. 19.00.  
 
”Men når ”kalven” – posen på vadet – nærmet seg land og vrimlen av blank fisk 
kom tilsyne, steg humøret merkbart. Det anstod seg ikke å gi noe høylydt uttrykk 
for gleden, men en eller annen stillferdig bemerkning kunne nok bringe et smil 
over ansiktene.” Gelert-Nielsen 1945. 
Bilde: Martinius Gundersen og sønn 1924. Asker bibliotek. 
 
Tirsdag 23. oktober 2007.  
Sonja Henie: Kvinne på is. 
Foredrag ved historiker Bodil Stenseth på Landøya undomsskole,  
kl. 19.00. 
 
Etter en 2. plass i Verdensmesterskapet i 1926 i Stockholm, sa Sonja Henie etter 
konkurransen: ”Jeg vant ikke denne gangen, men neste år vinner jeg, og fra da av 
vil jeg aldri tape igjen.” 
Bilde: Sonja Henie. Henie-Onstad Kunstsenter 
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 Velkommen til arrangementene. 
   Styret     

Torsdag 15. november 2007.  
Erindringer fra Grini. 
 
Professor Thomas Chr. Wyller forteller om sitt opphold som 
fange på Grini under krigen –  på Bekkestua bibliotek kl. 19.00.
 
Thomas Chr. Wyller var politisk fange på Grini fra august 1942 
til mai 1945. Han deltok i den ”illegale” aktiviteten som 
fangene på Grini utviklet meget effektivt. Beregningen om 
denne delen av norsk okkupasjonshistorie har han lagt frem i 
boken: ”W/25X: Motstandskampen på Grini”. 
Bilde: Frontkjempere avluses på Grini. Bildet tilhører Bærum bibliotek, 
Bærumssamlingen. 
 
Onsdag 5. desember 2007.  
Akevittens historie. 
”Fargen er gyllen som midnattsolen, smaken er kraftig med godt avstemt 
krydderpreg og edle fataromaer fra lang tids lagring på brukte sherryfat.” 
 
Roald Karoliussen holder foredrag om akevittens historie på 
Asker museum kl. 19.00. 
Karoliussen  har i en årrekke arrangert verdensmesterskap i 
akevitt i samarbeid med Halvor Heuch i vinmonopolet og 
ambassadene. Han vil fortelle om den unike norske akevitten 
som vurderes som kulturdrikk sammen med det beste av fransk 
cognac og skotsk whisky. 
 
Julemøte med enkel servering, pris kr. 150. Påmelding senest 
26. november til Knut L.: 66 78 47 38/ 93 05 24 80 eller 
Frøydis: 66 78 20 55/ 90 65 66 84. 
Bilde: www.akevitt.org 
 
 
Andre arrangementer: 
Søndag 16. september 2007.  
Høsttakkefest på Asker museum 
Høsttakkefesten arrangeres kl. 12-16. Historielaget stiller med 
stand.  
Grunnstenen til Asker museum ble lagt ned av Gunhild Bakke i 1989 
Bilde: Asker museum.  Asker bibliotek 



 
 
 
 
    Program for 1. halvår 2007  
 
 
24. januar   Kulturminner i marka – foredrag ved Jan Martin Larsen 
    kl. 19.00 i ”Smia”, Nakuhel på Sem (den tidligere landbruks- 
    skolen). 
 
11. februar   Åpning av Wilse-utstilling på Asker museum kl. 14.00. Anders  
    B Wilse tok ca. 2500 fotografier med motiv fra Asker og Bærum  
    og utstillingen viser 100 av dem.  
 
21. februar   Årsmøte kl. 19.00 på Bekkestua bibliotek. 
    ”Hva toget brakte med seg” – foredrag av Trond Berg etter  
    årsmøtet.  
 
20. mars   ” Koner, Madamer, Fruer” – Husflid i Aker og Asker for 200  
    år siden - foredrag av Anette Solberg Andresen i Collettgården  
    på Folkemuseet, Bygdøy kl. 19.00. Da salen ikke kan romme  
    mer enn 80 personer, må vi be om forhåndspåmelding innen 15. 
    mars til Ellen (tlf. 91 18 10 50) eller Frøydis (tlf. 90 65 66 84). 
 
18. april   Båttrafikken i Vestfjorden – lysbildekåseri ved Knut Larsen  
    kl. 19.00 i båtsportens hus på Kalvøya. 
 
10. mai   Rusletur til Kolsåstoppen. Fremmøte kl. 18.00 ved bommen i  
    Toppåsveien. Harald Kolstad er turleder. 
   
2. juni    Steinhogging på Askerbørskauen – tur i skogen til gamle  
    brudd. Ivar Schaulund er turleder. Fremmøte kl. 11.00 i Gamle  
    Heggedalsvei 37 – ta av til Gamle Heggedals vei ved Skjellestad 
    Godt fottøy – ta med niste og kaffe, sitteunderlag. 
 
16. juni   ”I pappabåtenes kjølvann”– 5-timers fjordtur med M/S Lånan. 
    Fremmøte kl. 11.00 på kaia i Sandvika (mot ”Danmark”). Det  
    serveres reker med tilbehør. Drikke er ikke inkludert i prisen 
    som blir kr. 250 pr person. Påmelding innen 1.juni til Svein  
    (tlf. 66 78 06 42) eller Frøydis (tlf. 66 78 20 55 /90 65 66 84).  
 
 
 
Velkommen til arrangementene! 
          Styret 
 
Filmer fra turer: 
Johnny Fagerstrøm kan tilby filmer fra turene til York og Bohuslän på DVD for kr.200/ evt. 
kr.350 for begge. Kontakt Fagerstrøm for nærmere opplysninger. Tlf. 67 14 38 09 
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