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PARAPLYORGANISASJON FOR 17 HISTORIELAG PÅ ROMERIKE

Under byggingen av 
hovedbanen fra Christiania til 
Eidsvoll i 1852 - 54 ble det reist 
krav fra sageierne langs 
Sagelva at det måtte bygges et 
jernbanespor langs elva for 
transport av tømmer til sagene 
og ferdig trevirke til Christiania.

Sagelvas venner har som mål å 
få fram historien og bygge et 
minnesmerke over sidebanen i 
området der sporet krysset 
Sagelva.

Sagelvas Venner har gjort og gjør en formidabel jobb med Sagdalen. Dette kan dere 
lese om på http://www.sagelvasvenner.org Sagelvas Venner er ikke medlem i 
Romerike Historielag, men de fleste medlemmene er medlem i et historielag.

MÅLING AV VERDIEN AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØER.

I forrige meldingsblad etterlyste jeg 
en enhet til å måle verdien av 
kulturminner. Det fikk jeg av 
Christian Hintze Holm på Akershus 
kulturvernråds årsmøte. Rapporten: 


Verdien av kulturarv. En 
samfunnsøkonomisk analyse med 
utgangspunkt i kulturminner og 
kulturmiljøer. 


Utført av Menon Economics etter 
oppdrag av Riksantikvaren.


Konklusjonen veldig forenklet er: 


Boenheter i kulturmiljøer og 
boenheter i umiddelbar nærhet til 
kulturmiljøer/kulturminner, blir 
omsatt til en høyere pris enn 
tilsvarende som ikke har kulturmiljø 
i nærheten.


Uten å ha statistikk på dette tør jeg 
påstå at det er dette som skjer i 
Sagdalen. All ære til Sagelvas 
Venner. Kanskje en tankevekker til 
utbyggere også.

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-72-Verdien-av-kulturarv-1.pdf
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«EI LECABLOKK Å EN TEMMERSTOKK»
HAR VI IKKE LÆRT NESTE GENERASJON AKTELSE                 

OVENFOR KULTURARVEN?

Begge deler er utmerkede 
bygge materialer. 
Lecablokka har en 
miljømessig utfordrende 
fortid. Det har ikke 
tømmerstokken. Du 
erstatter ikke bunnsvilla 
med Leca. Det blir som å 
banne i kjerka.

Munch-bilder blir ikke 
restaurert med gaffatape 
og sprayboks. Det forstår 
folk, men hvorfor er det så 
håpløst å forstå det 
samme når det gjelder 
Årnes stasjon?


25. MARS 2019

UTSTILLING SKOLE- OG KORPSFANER

Raumnes Historielag har i 
samarbeid med Nes 
kommune utstilling i 
galleriet i Nes kulturhus av 
de innsamlede skole- og 
korpsfanene. Ved 
åpningen lørdag 27. april 
vil Kari Sundby ha 
innledende foredrag om 
faner. Øistein Smith har 
foredrag om skoler. Les 
mer på:

facebook

https://www.facebook.com/Raumneshistorielag/
https://www.facebook.com/Raumneshistorielag/
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Avholdt 14.03.2019 
Saker fra møtet: 

Oppfordring til 
medlemslagene  
om å bruke Facebook. Det 
nære og lokale engasjerer. 
Vi når andre enn de faste 
som møter. Det er fint å 
mimre, men tenk også på 
det som skjer i dag. 
Kommunesammen-
slåinger og nytt fylke. Ta 
vare på den lokale 
identiteten. 

Spør medlemmene  
hva de er interesserte i. 
Bruk StyreWeb til spørre-
undersøkelse. Svarene 
brukes til å styre 
innholdet i f. eks. 
Facebook, hjemmesider og 
medlemsblad Trenger 
dere hjelp så si ifra😃  

Kulturminnekart  
og registrering. Det blir et 
kurs i bruk av 
kulturminnekart. Meld de 
som er interesserte til 
rohist@online.no så finner 
vi tid og sted. Klikk på 
Kulturminnekart og se 
hvordan det virker. 

På bildet overrekker T. Laache 
hederstegn til Finn Stokker. 

Gjerdrum Historielag 
arbeider med utgivelse av 
bygdebok i samarbeide 
med kommunen. I den 
forbindelsen har de 
oppdaget at det er 
kommet nye regler for 
publisering av bilder. 
Romerike Historielag vil 
klargjøre hvilke regler 
som gjelder for 
publisering og dele dette 
med alle lokallagene. 
Svaret finner vi på neste 
side. 

Frivilligheten og 
museumspolitikken. 
Vi gjennomgikk rapporten 
«Frivilligheten og 
museumspolitikken i 
Akershus»                  
Prosjektgruppa hadde 
møte med MiA 18. mars. 
Det ble bestemt at 
rapporten skal sendes alle 
lokallagene. Det vi ble 
enige om den 18. kan leses 
på neste side. 

Gamle Hvam stenges 1. 
august for restaurering. 
Nytt tak på 
svalegangsbygningen og 
restaurering av den gule 
bygningen. Det er store 
arbeider som skal 
gjøres. Astrid Skedsmo 
ringte og informerte. 
Samtidig inviterte hun 
historielagene til å tenke 
om de hadde ting/emner 
som kunne presenteres 
på Gamle Hvam i løpet 
av sommeren. 

Romeriksmålet var en 
av de tingene som ble 
diskutert. Innsamling av 
det som er skrevet om 
dette er kanskje en 
begynnelse. RHs 
bibliotek inneholder 
sikkert det meste så en 
oversikt kan være et 
bidrag.
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Gjerdrum Historielag

Biblioteket vårt

http://no.librarything.com/catalog/RomerikeHistorielag/dittbibliotek
mailto:rohist@online.no
http://historielag.no/arkiv/kulturminnekart/
https://www.gjerdrumhistorielag.no/
mailto:rohist@online.no
http://historielag.no/arkiv/kulturminnekart/
http://no.librarything.com/catalog/RomerikeHistorielag/dittbibliotek
https://www.gjerdrumhistorielag.no/


Side �4

Gjerdrum Historielag 
etterspurte regler ang. bruk av 
bilder. Det kom nye 
bestemmelser sammen med 
innføringen av GDPR. 

Bilder i bygdebøker må følge 
personopplysningsloven (https://
lovdata.no/dokument/NL/lov/
2018-06-15-38 ). Prosedyren vil 
derfor være å innhente samtykke fra 
personer eller rettighetshavere. 
Hvordan dette gjøres vil variere ut 
fra hva som er kilden for bildene og 
hva som er avbildet. Dersom 
bildene er hentet fra en kilde som 
f.eks DigitaltMuseum antar vi at det 
ved overlevering er signert en avtale 
om forvaltning av bildene som gjør 
det tilstrekkelig å få tillatelse fra de 
som forvalter bildene. Dersom en 
benytter bilder en selv har tatt må 
en innhente samtykke fra de som er 
på bildene. Vær oppmerksom på at 
det er spesielt strenge lover rundt 
bilder av barn. Her er en link til 
Datatilsynets regler for bilder av 
barn: https://www.datatilsynet.no/
personvern-pa-ulike-omrader/
internett-og-apper/bilder-pa-nett/
bilder-av-barn/. På Datatilsynet står 
det også mye rundt dette med 
bilder og rettigheter: https://
www.datatilsynet.no/personvern-
pa-ulike-omrader/internett-og-
apper/bilder-pa-nett/.  Disse linkene 
kan ha fokus mot publisering på 
nett, men publisering i bygdebok er 
også like fullt publisering. Dersom 
personene på bildene ikke lenger 
lever, er det tilstrekkelig å forhøre 
seg med den som har rettighetene 
til bildet (f.eks fotograf/forvalter). 

PERSONVERN OG BILDER
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Det er greit å være obs på at en også må 
innhente tillatelse for å benytte bilder av 
bygninger og lignende. I mange tilfeller vil 
også fotografer/forvaltere av bilder ha 
innspill på hvordan bildeteksten skal 
synliggjøre hvem som har rettigheter til 
bildene. 
Med vennlig hilsen 
Vanja Lidahl 
Økonomi- og administrasjonsmedarbeider 
Landslaget for lokalhistorie

Tom O. Halvorsen, Berit Nafstad 
Lyftingsmo og Jan Erik Horgen hadde møte 
på MiA med Vidar Mørch og Trine Grønn 
Iversen 18. mars. 
Vi er enige om at det arrangeres en årlig 
«frivillighetens dag»  
(foreløpig arbeidstittel), tentativt i 
september. 
Planen er videre at det avholdes regionalt – 
i dette tilfelle for Romerike. 
MiA vil involvere flere medarbeidere slik at 
det blir en større kontaktflate og vi 
vurderer muligheten for «workshops» som 
det heter på god romeriksdialekt. Dette 
kan bli både spennende og nyttig. Kom 
gjerne med tilbakemeldinger om dette til 
thalvors@online.no 

Romerike Historielag 
www.historielag.no 

e-post: rohist@online.no 
telf. 63878890

FRIVILLIGHETEN OG MIA
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