Nominasjon til «Gutten i Røyken»-prisen 2020:
Komité for serviceprosjekter innstiller som mottager av «Gutten i Røyken» 2020

Jan Erik Ask
med følgende begrunnelse iht. forslag fra Guttorm Grundt, Hyggen/Jerdal Historiegruppe.
«Jan Erik Ask har vært et sentralt og produktivt medlem i Hyggen Historiegruppe fra 2014 til d.d. Han
er også medlem av Røyken Historielag.
Som svært historieinteressert, og dessuten innfødt i Hyggen, har han en unik over- og innsikt i
Hyggens historie og utvikling, som han videreformidlet på en entusiastisk måte til interesserte både i
Hyggen og utenfor. Han har gjennom mange år samlet på og arkivert elektronisk en mengde
dokumenter og bilder, og intervjuet gamle Hyggen-veteraner. På dette grunnlaget har han forfattet i
alt syv historiehefter, pluss ett som medforfatter, og kåsert om temaene i heftene på historiekvelder
både på Hyggenhuset og utenfor: Hyggen i gamledager (kortversjon), Stedsnavn i Hyggen og Jerdal
m.fl., Landbruks- og gårdshistorie bind 1 og 2, Fornminner i Hyggen og Gjerdal, Hyggen skole 150 år,
og Drammensfjorden; vårt forhold til fjorden gjennom tidene. Hyggen skole har fått et fullt
klassesett av hvert temahefte som blir aktivt brukt i undervisningen, med mål om at elevene ved å få
bedre kjennskap til hjemstedets historie vil ta godt vare på Hyggen og formidle Hyggens historie
videre til andre interesserte, bl.a. foreldrene…
Jan Erik Asks bidrag har også vært helt avgjørende i arbeidet for å bevare det ca. 250 år gamle
strandsitterhuset Skipperstua på Hyggenstranda. Med sin diplomatiske innsikt og ukentlige innsats i
dugnadsgjengen gjennom flere år, har han loset og dokumentert restaureringen av Skipperstua
fremover mot ferdigstilling og åpning for visning og bruk av skolens lærere, elever, innbyggere og
andre interesserte.
Jan Erik Ask innsats for bevaring og videreformidling av Hyggenhistorien til denne og kommende
generasjoner fremstår som et forbilledlig eksempel for historieinteresserte i andre lokalsamfunn i
Asker og nasjonalt. Som en ekte amatør har han selvfølgelig gjort alt på sin "fritid" uten betaling.
Jan Erik Asks innsats settes stor pris på både i vårt lokalsamfunn, og i Røyken og forbi, og det er på
tide at han får den eksterne honnør han fortjener.»
****
Komiteen vil supplere med informasjon om Jan Erik Asks foredrag i Røyken Rotaryklubb om
Båtbygging og steinindustri langs Drammenfjorden fra Grimsrud til Brøholtholmen, 27. mars 2017.
Se: https://roykenrotary.org/2017/03/interessant-fra-hyggen-jerdals-historie/

