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––  HHaarr  dduu  nnooeenn
pprroossjjeekktteerr  ddeennnnee
vvåårreenn??

Roger Eriksen, Solberg:
– Jeg driver med hus. Har
gammelt hus og har byttet
kjøkken og bad. Er snart fer-
dig. Da skal jeg begynne
ute, med terrassen. 
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Ingvill Furre Martinsen og
Even (3½), Brønnerud:
– Raking i hagen og maling
av hus. Malte i fjor, men ble
ikke helt ferdig.

UKEVÆRET

FIRE I FARTA

wwwwww..aaaassaavviiss..nnoo

Anneli Dankertsen, Sol-
berg:
– Jeg rydder i hagen. Fint å
være ute nå sammen med
ungene. Og så er det litt
nedtelling til 17. mai.

Lotte Martinsen, Ås:
– Vi drenerte og fikk unna
flere prosjekter i fjor. Jeg vil
derfor slappe av og nyte vå-
ren.

Snøen blir snart vann og grønne
spirer kommer til å stikke opp
av bakken – i år som tideligere
år.
Slik blir også  Falsenstatuetten
delt ut hvert år. I år blir det 36.
gangen denne utdelingen skjer
17. mai ved nettopp Falsenstøtta.
Bygdehistoriker Trygve Vik ble
tildelt den første i 1975 og det
var John Johansen, Milorgmann
(under siste krig), og idrettsleder
i en menneskealder som ble til-
delt denne hedersbevisning i
2009. I årene i mellom er det
både enkeltpersoner, lag og for-
eninger som er blitt hedret. 
Det var Lions Club Ås som
innstiftet denne hedersprisen i
forbindelse med sitt 10 års jubi-
leum til ære for sorenskriver
Kristian Magnus Falsen og for
hans arbeide med grunnlaget for
vår Grunnlov. Prisen deles ut til
lag, foreninger og personer bo-
satt i Ås og til personer bosatt
utenfor Ås, men som har nedlagt
en fremragende innsats i Ås
kommune.
Prisen består av en miniatyr av
Falsenstøtta og et mindre krone-
beløp. Annenhvert år deles Fal-
senstatuetten ut av ordfører i Ås
kommune og presidenten i Li-
ons Club Ås. I år er det ordfører
Johan Alnes sin tur.

Lions Club Ås er avhengig av
at publikum sender inn begrun-
na forslag på kandidater før 1.
mai (helst før 20. april) til
h-skute@online.no  eller til pre-
sident i Lions Club Ås v/ Lasse
Hjermundrud.  
På bildet er det John Johansen
(t.h.) som mottar hedersbevis-
ningen fra presidenten i Lions
Club Ås i 2009, Helge Skuterud.

Helge Skuterud

Falsenstatuetten 2010
DEBATT

Ås Avis retter
I spalten Ås i gamle dager i den siste avisen før påske, ble det dess-
verre skrevet feil adresse. Det står at huset ligger i Kongeveien, mens
riktig adresse skal være Kirkeveien. Ås Avis beklager feilen.

For fjerde året på rad ar-
rangerte Liahøis styre og
støttespillere sist helg
loppemarked til inntekt
for driften av grendehu-
set, og omsetningen ble
rekordstor i finværet.

NORDBY: Da Ås Avis snakket
med styreleder Torleif Andresen
søndag ettermiddag sa han seg
«tålelig fornøyd.»
- Vi konkurrerer nok med ha-
gene i dette flotte været, men det
har vært jevnt tilsig og vi håper å
runde 50.000 i omsetning i løpet
av de tre dagene, sa han. 
Etter at tellingen var ferdig
søndag kveld viste det seg at de
besøkende hadde lagt igjen over
60.000 kroner. Dette er penger
som kommer godt med, forteller
styrelederen.

Penger til vedlikehold
- Pengene brukes på vedlikehold

og utbedringer av huset, sier
han, og skryter av de mange fri-
villige som hjelper til under ar-
rangementet.
- Det er ektefeller og barn av
medlemmene i styret, samt Sa-
niteten i Nordby som står for det
meste av jobbingen. Og så har vi
fått låne et grisehus av Marit As-
chehoug, hvor vi kan sette det vi
vil ta vare på til neste gang.
Resten går på fyllinga når loppe-
markedet er over, sier Andresen.

Små ting selger best
- Hva er så de mest populære
tingene på loppemarkedet?
- De store møbelgruppene,
som spisestuer for eksempel, går
litt tregt. Det er de mindre ting-
ene og møblene som går først,
sier han. Kafeen inne i lille sal
var også populær under arrange-
mentet på Liahøi i helga.

HALVOR SEVATDAL

post@aasavis.no

Rekord for Liahøi

LOPPEMARKED-GJENGEN: Bak fra venstre: Torleif Andresen,
Erik Larsen, Tor Arne Karlsen, Hanne Sneis og Åse Marit Karlsen.
Foran: Ella Walle, Kjersti Larsen og Grethe Simonsen.

Tar vare på gamle skatter
Carl Høeg ved Lokal-
historisk arkiv har nylig
fått inn tilnærmet
komplette utgaver av
lokalavisen fra
perioden 1986-1989.
ÅS: - Dette var flott, smiler Carl
Høeg, som gjerne tar jobben
med å registrere avisene donert
av Betty Halvorsen, og få dem
på plass i arkivet i henhold til
nøye fastlagte rutiner.
Her er det interessant lokalhis-
torie i hver eneste spalte. Ås Avis
kostet den gang tre kroner i løs-
salg, og årsabonnementet lå på
120 kroner. Første utgave, 23.
oktober 1986, var på 20 sider og
hadde en mulig dobling av antall
stillinger på Åslund som hoved-
oppslag. Dette mente bestyrer
Steinar Ostorp var nødvendig
for å hindre at sykehjemmet ble
en ren oppbevaringsplass. 
I tillegg til nyhetssakene og no-
tisene finner vi sport, leder og
selvfølgelig lokale annonser.
Her finner man både nåværende
og for lengst nedlagte bedrifter
blant annonsørene.

Komplett samling
Dagens Ås Avis blir også møys-
ommelig arkivert og ivaretatt i
arkivet i bankkjelleren, men før
Betty Halvorsen fikk levert alt

hun hadde arkivert, manglet ar-
kivet fortsatt en god del aviser
fra oppstartsåret 2006. 
Halvorsens komplette samling
kom dermed godt med.

Mye fra lokale lag
Lokalhistorisk arkiv i Ås har ek-
sistert siden 80-tallet, og kom-
munen var da blant de første i
landet som fikk et lokalhistorisk
arkiv. Her er det samlet mye
uvurderlig materiale opp
gjennom årene, både av bilder,
dokumenter og gjenstander. Lag
og foreninger i Ås har vært flin-
ke til å levere inn historisk mate-
riale, og når det er på tide å lage
en ny jubileumsberetning, drar
de nytte av jobben arkivaren har
gjort.
- Da baserer de seg mye på ma-
teriale de har her. Dette er deres
arkivplass, og det blir lettere for
dem å benytte seg av arkivet sitt,
sier Høeg, som yter bistand i sli-
ke tilfeller og har tilgjengelig
kontorplass for de som måtte
ønske å sitte i Lokalhistorisk ar-
kiv og jobbe med det historiske
stoffet.

Dokumentasjon
Carl Høeg har mye jobb med å
ta vare på materiale som blir do-
nert eller lånt bort til arkivet,
men han driver også med oppsø-
kende virksomhet, blant annet
for å få flere foreninger til å le-

vere inn historisk materiale. 
I tillegg dokumenterer han
bygninger han vet vil forsvinne,
med fotografi.
- Jeg har blant annet tatt flere
hundre bilder av brannstasjo-
nen, forteller han.

Brannstasjonen planlegges re-
vet i løpet av sommeren, for å gi
plass til nybygg med boliger og
næringslokaler.

INGVILL HAFVER

ingvill@aasavis.no

CARL HØEG med den aller første utgaven av den første Ås Avis,
som eksisterte fra 1986-1989. (Foto: Bonsak Hammeraas.)


