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Årsmelding for 2022 
Asker og Bærum Historielag – vi bevarer fortiden for fremtiden 

 

2022 

13. oktober 1952 ble Asker og Bærum historielag stiftet på Løkke kro i Sandvika. Om lag 50 
personer var med på stiftelsesmøte den gang, og lagets første leder ble Hans Christen Mamen. 
I oktober feiret vi dermed historielagets 70-årsdag med kake og gjester på Tanum, inkludert 
Anders Ilebekk som var med på stiftelsesmøte tilbake i 1952. Vi gratulerer oss alle med jubileet. 

Etter to tøffe år med begrenset aktivitet på grunn av pandemien ble 2022 et godt år for 
historielaget. Kun et av arrangementene våre ble avlyst, mens de øvrige foredrag og turer 
gjennomført og godt besøkt.  

 

Historielagets tillitsvalgte 2022 

Styret:   

Steinar Kristensen (Asker), leder 

Kristian Rasmussen (Bærum), nestleder  

Rolf-Egil Larsen (Asker), økonomiansvarlig f.o.m juni 2022 

Randi Brelin Furu (Asker), protokollfører/ medlemsansvarlig                                 

Erling Bergsaker (Asker), styremedlem  

Vidar Ekstrøm (Asker), styremedlem                                                   

Eva Holo Kostveit (Bærum), styremedlem 

Martin Nickelsen (Bærum), styremedlem  

Marit Sørnæs (Asker), økonomiansvarlig t.o.m. 23.3.2022 

Sigurd Røed Dahl (Asker), styremedlem t.o.m. 23.3.2022 

 

Revisor: Marit Mortensen 
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Valgkomité:   

Kari Gro Tveito, leder 

Bjørn Frodahl 

Tone Groseth 

    

Redaktør årboka: Svein Ola Hope 

Webredaktør:  Steinar Kristensen 

Medlemsoversikt: 

Historielaget hadde ved utgangen av året 1026 medlemmer. Vi fikk i løpet av året 103 nye 
medlemmer, mens 49 medlemmer sluttet av ulike årsaker. Dette gav en netto økning på 54 
medlemmer siden forrige årsskifte. 

• Asker 314 medlemmer, hvorav 8 livsvarige og 1 æresmedlem 
• Bærum 642 medlemmer, hvorav 8 livsvarige og 1 æresmedlem 
• Utenbygds 54 medlemmer, hvorav 5 livsvarige 
• Institusjoner og andre historielag 16  

 

Styrets arbeid 

Styret har i 2022 hatt ti styremøter. I tillegg diskuteres og løses mye av styrets arbeid ved epost 
og telefon. Styremøtene har vært avholdt i lokaler som Asker museum velvillig stiller til 
rådighet for historielaget. 

Til årsmøtet i mars 2022 hadde det ikke lykkes valgkomiteen å finne et nytt styremedlem som 
kunne erstatte styremedlem og økonomiansvarlig Marit Sørnæs. Styret fikk av årsmøtet mandat 
til å fortsette arbeidet med å finne en økonomiansvarlig og sette vedkommende inn i oppgavene 
knyttet til styrearbeidet. I juni ble historielaget kontaktet av Rolf-Egil Larsen fra Asker som 
tilbudte seg å påta seg rollen. Han har bakgrunn fra både økonomistyring og regnskap, blant 
annet i Bærum kommune i nesten 20 år. Dessuten har Rolf-Egil vært kasserer i Asker 
skolekorps. Larsen og tidligere økonomiansvarlig Marit Sørnæs har gjennom sommeren og 
høsten hatt tett dialog for at overgangen til ny økonomiansvarlig skulle bli best mulig.   Larsen 
skal jf mandatet gitt av årsmøtet 2022 velges inn i styret av årsmøtet 2023.  

Historielaget er høringsinstans i begge kommuner og har uttalt seg i flere saker både 
utbygnings- og veinavnsaker. Styret har også opprettet en egen veinavngruppe i Bærum i tett 
samarbeid med kommunen. 
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Arrangementer 

Historielaget har en meget god programkomite som har bestått av Terje Asdøl, Ole Disen, Eva 
Holo Kostveit, Martin Nickelsen, Henning Sæther og Erling Bergsaker. 

Det var planlagt for 15 arrangementer i 2022 hvorav ett ble avlyst.  

 

• 18. januar Medlemsmøte med foredrag på Fornebupiloten om Fornebu flyplass sin 
historie. AVLYST 

• 23. februar. Foredrag på Venskaben om Heggedal som industrisamfunn.. 
• 23. mars. Årsmøte på Venskaben. Foredrag om Lalla Carlsen. 
• 23. april. Vårvandring på Konglungen 
• 7. mai. Båttur til Oscarsborg med M/S Rigmor 
• 21. mai. Tur til Oslo Ladegård 
• 15. juni. Omvisning på Bogstad herregård 
• 15. – 16. august: Busstur i Mjøsregionen 
• 27. august. Vandring på Pilegrimsleden i Bærum  
• 24. september. Busstur - kjerraten i Åsa og tømmerfløting mm. 
• 1. oktober. Vandring på Sverrestien i Sandvika 
• 12. oktober. Jubileumsmøte og visning av filmen «Bjerketun» på Tanum kirkesenter 
• 22. oktober. Vandring – Åstadrunden 
• 10. november. Foredrag om Hans Nilsen Hauge i Holmen kirke 
• 7. desember kl. 18.00. Julemøte på Asker museum med foredrag om Erik Bye 

 
Informasjon om arrangementene i 2022: https://abhistorielag.no/aktiviteter/2022/ 

 

 

Riss av 2022 

Virtuell kalksti 

Det økonomiske resultatet etter restaureringen av Ringi kalkovn var et betydelig overskudd 
grunnet mindre kostnader enn antatt. Disse midlene ble, i samråd med giveren som er 
Sparebankstiftelsen, kanalisert over til et prosjekt om formidling av kalk og kalkens historie for 
barn i Bærum kommune. Historielaget har i 2022 jobbet sammen med kommunen og det som 
heter «Den kulturelle skolesekken» om dette. Senhøstes 2022 opprettet man kontakt med 
selskapet Wittario. Dette er et selskap som lager «historiske vandringsspill», som er formidling 
via mobiltelefon. Dette omfatter digitale poster i terrenget, kartruter, tekst, bilder, videoer osv. 
Tanken er å skape en løsning som alle skolebarn i Bærum kan benytte. Når denne årsmeldingen 
forfattes, er avtale signert og vandringsspillet skal være klart til bruk til høsten 2023. Erfaringer 

https://abhistorielag.no/aktiviteter/2022/
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fra dette første prosjektet vil bli brukt ved vurdering om historielaget kan benytte dette også på 
andre kulturminneminner/miljøer. 

 

Rydding av pilegrimsleden 

Historielaget inngikk en ny avtale med Bærum kommune om skjøtsel av pilegrimsledene i 
Bærum fra januar 2022. Bård Mostveit, Martin Nickelsen og Ingvald Leirevaag har i årevis 
ryddet og vedlikeholdt ledene, og i 2022 fikk vi i tillegg to nye frivillige som også er med i 
denne Pilgrimsgruppen; Kjell Stenstadvold og Grete Refsum. Sammen skal de sørge for at disse 
ledene er lette å følge enten man er pilegrim eller lokal turgåer. 

Krigsminner Fornebu 

I løpet av året har historielaget gjennomført et program i samarbeid med Fornebu 
Senioruniversitet for å øke interessen og kunnskapen om Fornebulandets spennende historie 
blant de lokale innbyggerne. Gjennomføringen har bestått av en kombinasjon av vandringer og 
innendørs samlinger. Hvert av disse har tatt for seg enkeltområder – fra Lagåsen til Snarøya - 
historie og utvikling. Deltakerne har entusiastisk bidratt med alt fra ny kunnskap til interessante 
løsninger på oppgavene som ble gitt i løpet av programmet. Prosjektet ble avsluttet ved 
årsskiftet. Den endelige evaluering holdes senere på våren 2023 med Fornebu Senioruniversitet, 
men allerede nå finner vi at samarbeidet har vært interessant og lærerikt også for oss. 

Fadderordning 

Historielagets fadderordning, hvor et utvalg av kulturminner i våre bygder etterses av 
«faddere», er en viktig ordning for historielaget. Det var i 2022 18 fadderobjekter med 10 i 
Bærum og 8 i Asker. Til sammen 13 faddere og Asker kommune ser til at disse kulturminnene 
har det bra. Ordningen er organisert med en ansvarlig i hver kommune; John R. Hanevold i 
Asker og Bård Mostveit i Bærum. Høsten 2022 startet styret en gjennomgang av 
fadderordningen. Formålet er å vurdere organiseringen, objektene og bruken av objektene i 
formidlingen av lokalhistorien.  

Feiring av frivilligheten i historielaget 

Frivilligheten er kjernen og forutsetningen for historielaget. Mange mennesker legger ned 
utallige timer og mye krefter på historielagets arbeid. Det er faddere for våre fadderobjekter, 
medlemmer i programkomiteen, styremedlemmer, årbokredaksjonen og alle de andre som 
stiller opp med både kunnskap og tid. 

12. november ville styret feire og vise at vi setter stor pris på frivilligheten i historielaget og om 
lag 40 personer var invitert på kringle og kaffe på Venskaben. Vi ønsket den gode praten og 
diskusjonen - og det fikk vi. Vi diskuterte frivillig arbeid og hva som kan gjøres bedre eller på 
en annen måte. Fadderordningen ble godt diskutert og punkter derfra er med i det videre 
evalueringsarbeidet som nå pågår om ordningen. Ønsker om både kurs av ulike typer og 
lokalhistoriske prosjekter kom også på bordet. Engasjementet på samlingen inspirerer og vil bli 
gjentatt til høsten 2023  
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Årboka 

2023 årboka (skrift no.63) ble sendt ut til medlemmene i november. 21 lokalhistoriske artikler 
fordelt på 160 sider vitner om en aktiv forfattergjeng i våre bygder. Et solid arbeid er levert av 
redaktør Svein Ola Hope og redaksjonskomiteens medlemmer Ragnhild Tangen, Cecilie M. 
Rødland og Svein Erik Wilhelmsen. Årboken er til salgs blant annet hos Høvik bokhandel og 
Asker Museum. 

Boklager 

Grunnet pandemien var det også i 2022 meget lite salg av Historielagets publikasjoner og vi 
har fortsatt betydelige antall av noen av utgivelsene. Historielaget vil sørge for at disse kommer 
medlemmer og andre interesserte til gode ved salg fra de stands vi har i løpet av året eller på 
annen måte. 

Litteraturprisen 

Asker og Bærums litteraturpris for 2021 ble tildelt Aina Skoland og Vibeke Glosli for boken 
«Dikemark – Porten stenger kl. 21.» . Prisen ble overrakt vinnerne på årsmøtet 23.mars på 
Venskaben. 

Kommunikasjon  

Historielaget kommuniserer med sine medlemmer gjennom flere kanaler og plattformer som 
nettsider og Facebook. Lagets nettsider er viktig til formidling av aktiviteter og er stadig under 
revidering og forbedringer. For direkte kontakt med medlemmene benytter historielaget seg av 
systemet «Styreweb». Her sendes informasjon, fakturaer e.l. direkte ut til medlemmenes eposter 
eller SMS der epost mangler. For de av våre medlemmer som ikke benytter de nevnte 
elektroniske kanalene, fortsetter vi å sende informasjonsbrevene våre med nyheter og program 
pr. ordinær post. 

Historielaget kontaktes av både medlemmer, ikke-medlemmer, firmaer og offentlig etater med 
spørsmål av lokalhistorisk art. Dette er spørsmål som spenner fra etterlysning av forfedre og 
gamle bilder til stedsnavn og informasjon av historiske bygninger. Styret har heldigvis flere 
gode medhjelpere i begge bygder som gladelig hjelper styret med vanskelige henvendelser og 
det er styret meget takknemlige for. 

Samarbeid 

Historielaget er i dag medlem i Asker Kulturråd, Bærum Kulturråd,  Akershus Kulturvernråd 
og Landslaget for lokalhistorie. Historielaget har god dialog med de andre historielagene i våre 
områder og deler erfaringer. 

Representasjon  

Erling Bergsaker representerer Asker og Bærum Historielag i Akershus Kulturvernråd sitt styre, 
mens Bjørn Frodahl er hans vara. Svein Wilhelmsen gikk ut av styret etter mange års aktive 
bidrag som sekretær. 
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Økonomi  

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 95.958.,- Det er hovedsakelig mindre forbruk til 
kalkovn-prosjektet som forklarer overskuddet i 2022. Historielaget har en god økonomi. 

 

Om fremtiden 

Etter to magre år med mange avlyste arrangementer ble 2022 et år hvor vi igjen kunne møtes 
til felles hygge og kunnskapsdeling. Med mange nye og gamle medlemmer, søkelys på 
frivilligheten og deltagelse, håper styret på at historielaget fortsetter å være en naturlig 
møteplass for lokalhistorien i våre to bygder.  

På Sandvika byfest i august vervet vi mange nye medlemmer og for første gang rundet 
historielaget 1000 medlemmer. Det er vi alle stolte av. De senere års økning i antall medlemmer 
gir en optimistisk tro på fremtidens historielag med spennende sosiale møteplasser og et 
glødende engasjement for bygdenes historie. Det er bare å gønne på!  

 

Styret /mars 2023 
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