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Fra Dragsjøhytta.  Steinar Johansen hadde foredrag « Frå tømmerhøggar’n til ælva» 
20. mars 2018. 
 
Forsidebildet er fra tur til Mikkelrud i Aurskog 26. juni. 
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RAUMNES HISTORIELAG 
 

2150 Årnes 
11. februar 2019 

Til medlemmene i Raumnes Historielag 
 
 
ÅRSMØTE 2019 
 
Det innkalles til årsmøte i Raumnes Historielag 

 
torsdag 28. februar 2019 kl. 19.00 

 
i Pakkhuset, Årnes. 
 
Saksliste: 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av ordstyrer, sekretær og to til å underskrive protokollen 
3. Årsmelding 2018 fra styret og utvalga 
4. Regnskap 2018 
5. Forslag til arbeidsprogram 2019 
6. Innkomne saker 
7. Kontingent 

Forslag til vedtak: Medlemskontingent holdes uendret 300 kr. 
8. Valg 

 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 20. februar. 
Utdeling av hederstegn og kulturverndiplom. 
 
Etter årsmøtet orienterer Jan Erik Horgen om ei stor samling intervjuer fra rundt 1970 
gjort med nesbuer som da var i 70-80-åra. Intervjua gir godt innblikk i boligforhold, 
byggeskikk og arbeidsliv for 100-120 år sia. De ligger nå som datafiler og vil etter 
hvert bli tilgjengelig på nettsider, og dette er ei første orientering. 
 
Enkel servering. 
 
Salg av Romerike Historielags årbok 2017, 400 kr. 
   
Velkommen til årsmøte! 
 
Med hilsen 
styret i Raumnes Historielag 
 
Berit Ring (s) 
Jernbanegata 4B 
2150 Årnes 
 
Tlf: 995 01 426  
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stiftet 21. januar 1953.  

▪ § 1 Raumnes Historielag har som sitt virkefelt Nes, Romerike. 

▪ § 2 Raumnes Historielag skal arbeide for å: 
1. Fremme sansen for bygdas gamle kultur, målføre og historie. 
2. Utvide kjennskapet til levesett og arbeidsvilkår i tidligere tider. 
3. Verne kulturminner. 
4. Fremme slektsgransking. 

▪ § 3 Alle som støtter oppgavene nevnt i §2, kan bli medlemmer av laget.  Medlemskap er 
årlig.  Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste år, kan strykes av styret uten 
varsel.  Utmeldelse skal meldes styret, og trer i kraft med øyeblikkelig virkning. 
Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av styret gis æresmedlemskap. 
Kontingent fastsettes av årsmøtet, og betales innen utgangen av mai. 

▪ § 4 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars.  Møte- og stemmerett har alle 
medlemmer og æresmedlemmer. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. 
Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende seinest ei uke før årsmøtet. 
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når minst en fjerdedel av medlemmene krever 
det. 
Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap for siste kalenderår, forslag til 
arbeidsprogram for den kommende periode, forslag fra styret og innkomne forslag, 
fastsettelse av kontingent og valg i nevnte rekkefølge. 
Vedtak fattes med vanlig flertall.  Lovendringer krever likevel 2/3 flertall av de 
frammøtte.  Forslag til lovendringer må styret ha før nyttår. 

▪ § 5 Laget ledes og dets midler forvaltes i henhold til lagets lover av et styre bestående av 5 
medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet. 
Lederen velges særskilt hvert år.  De øvrige styremedlemmene velges for to år, slik at to 
velges annet hvert år.  Styret konstituerer seg sjøl på første styremøte etter årsmøtet. 
Årsmøtet velger to revisorer for to år om gangen.  Videre velges det antall representanter til 
Romerike Historielags årsmøte som lagets medlemstall gir rett til, samt 4 vararepresentanter. 
En valgkomite bestående av tre medlemmer og valgt av årsmøtet hvert år, forbereder 
valget.  Om noen krever det, skal valg holdes skriftlig.  Fremmes det flere kandidater enn det 
er plasser til, er den eller de valgt som får flest stemmer. 
Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen, og minst to av styrets øvrige 
medlemmer er tilstede.  Varamedlemmene skal kalles inn til hvert styremøte.  De har tale- og 
forslagsrett, men ikke stemmerett.  Det skal føres protokoll over alle møter og saker som 
behandles. 

▪ § 6 Laget skal ha slektshistorisk utvalg, fotohistorisk utvalg og arkivutvalg.  Utvalgene skal hver 
ha minste fire medlemmer, som velges av årsmøtet for to år om gangen, slik at minst to 
velges hvert år.  Utvalgene velger sjøl leder, som har møterett på lagets 
styremøter.  Utvalgene kan i tillegg ha representanter fra andre foreninger der dette er 
formålstjenlig. 

▪ § 7 Laget skal stå tilsluttet Romerike Historielag og betale den kontingent som til enhver tid er 
fastsatt av årsmøtet i Romerike Historielag. 

▪ § 8 I tilfelle lagets oppløsning skal dets midler og arkiv overlates Romerike Historielag til 
forvaltning inntil et nytt lag kan overta.  Vedtak om oppløsning av laget krever 3/4 flertall på 
årsmøte. 

Vedtektene ble endret på årsmøtet 10. mars 2016. 
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Årsmelding 2018 
 

Årsmeldingen omfatter perioden fra årsmøtet 2018 til årsmøtet 2019.  
Utvalga utarbeider egne årsmeldinger. 
 
Årsmøtet i historielaget ble holdt 8. mars 2018 i Pakkhuset, Årnes med 33 
medlemmer inkludert styret til stede. 
 
Tillitsvalgte: 
 
Leder   Berit Ring 
Nestleder   Inger Anderson Hagen (permisjon august- desember 2018) 
Sekretær  Jan Erik Horgen 
Kasserer  Karin Valen-Sendstad 
Styremedlem  Reidun Galtrud 

 
Varamedlemmer Hilde Hagen  
   Steinar Johansen 
 
Slektshistorisk utvalg: Erik Grenaker, Jonny Granås, Ingar Johnsen, Dag H. Liberg 
 
Fotohistorisk utvalg: Mads Dystlien, Glenn Granheim, Trygve Sollien, Arnfinn Ringstad 
 
Arkivutvalg:   Per Ljøgodt, Rolf Nordli, Margrethe Sten Hernes, Reidun Galtrud 
 
Arrangementsutvalg: Jon Fyhri, Berit Henaug 
 
Kart og grendemøter: Per Linnerud 
 
Utsending av post:  Thomas Holter 
 
Revisorer:   Terje Smith, Søren Nordbye 
 
Utsendinger til Romerike Historielags årsmøte: 
Styrets medlemmer og varamedlemmer, Erik Grenaker, Ove Antonsen og Erik Nærby. 
Vararepresentanter: Arild Ramstad, Per Ljøgodt, Berit Henaug 
 
Valgkomite  Arild Ramstad 
   Erik Nærby 
   Jon Fyhri 
 

Medlemmer 
Pr. 31/12-2018 hadde laget 246 medlemmer (31/12-2017 253 medlemmer). 
Medlemslistene er ajourført, og nedgangen skyldtes vesentlig sletting foretatt i 
desember av medlemmer som ikke hadde betalt kontingent etter flere purringer. I 
januar 2019 har laget fått 11 nye medlemmer, slik at lagets medlemstall per 
31.1.2019 er 256 medlemmer. 
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Styrets arbeid 
Det har vært holdt 7 styremøter og 53 saksnummer er behandlet.  Av behandlete 
saker nevner vi følgende: 

• Lokalhistorisk arkiv i Nes, ny partnerskapsavale med Nes kommune er inngått 

• Prosjekt med digital kartfesting av kulturminner i Nes, Skiftet dataleverandør til 
historielagets kartprosjekt, som nå er klart for videreutvikling 

• Fortsatt arbeid i kulturminneområdet på Buneset ved Bjørknessjøen. 

• Lagets sider på nett og facebook holdes oppdatert 

• Samarbeid med Kulturminnebøndene i Fenstad, Fortidsminneforeningens 
Oslo/Akershus-avdeling og Nes kommune om tilstelninger 

• Raumnes Historielag er representert i brukerrådet for Nes Samlinger 

• Historielaget er orientert om eventuelle endringer i forholdet Nes 
Samlinger/Museene i Akershus (MiA) 

• Skrevet uttalelse om Kommunedelplan for Årnes  

• Gitt uttalelser om vegnavn 

• Deltar i arbeidet med å ta vare på Mørkholtet 

• Bevaring av gamle faner fra Nes 

• Støttet Romerike Historielag til utbedring av lagets hus på Skedsmovollen 

• Salg av bygdebøkene for Nes, foretas nå av Kulturkontoret i Nes kommune 

• Samarbeid med Vormsund ungdomsskole ved Thomas Ljosåk om lokalhistorie 
i skolen 

• Store Nes Viking- og Middelalderlag er oppløst, og kontantbeholdninger er 
ifølge lagets vedtekter overført historielaget 

 
Styremedlemmer og andre medlemmer har deltatt på Romerike Historielags årsmøte, 
på tillitsmannsmøter og kurs i Romerike Historielag. 
 
Aktiviteter 
20.3. Dragsjøhytta, Steinar Johansen: "Frå tømmerhøggar'n til ælva." 44 betalende. 
17.4.  Røa-leiren omvisning med orientering av eieren Morten Helbø ca 140 deltakere. 

Deretter møte Bøndernes Hus Fenstad med orienteringer av kulturminnerådgiver 
Kristoffer Andersen, Nes kommune, tidl. fengselsleder Svein Arne Tvedt og 
lokalhistorikerne Gunnar Foseid, og Steinar Johansen, 122 betalende 

23.-26.05. Utstilling Pakkhuset. Radioer mm. Ca 300 besøkende i alle aldre. 
26.6.  Mikkelrud, Aurskog. 30 deltakere. 
27.6.  Mølletur Auli og Mobekk møller, møte i Nordby forsamlingshus. Ca 30 deltakere. 
6.7.  Dugnad Rakeie gravplass. Nye portstolper og rettet opp grinda. 14 deltakere. 
29.7.  Olsok Gamle Nes. Historielaget bidro med omvisning og kveldsverd. 
12.8.  Dugnad Buneset, grovrydding etter ødelegginger etter storm, 5 deltakere.  
14.8.  Dugnad på gravhaugen på Bjørknes, rydding etc. 5 deltakere. 
4.9.  Omvisning Fenstad kirke ved Jan Magne Hanstad og Østre Fenstad hjelpekirkegard 

ved John Tærud samt møte i kirkestua, ca 35 deltakere. 
17.9.  Møte Veset: Yngve Leonhardsen: Typisk norsk å se til Tyskland – Sachsen i norsk 

historie. Liten innledning om europeisk innflytelse på norsk byggeskikk ved Kristoffer 
Andersen og Jan Erik Horgen. 35 deltakere. 

24.10  Kulturkafeen. Øyvind Nordli: Klimaet på Romerike, kva har hendt? – og kva kjem til å 
hende? 35 deltakere 

 
Møter i slektshistorisk utvalg, fotoutvalget og arkivutvalget – se egne årsmeldinger. 
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Årsmelding 2018 
Arkivutvalget 

 
 

Arkivutvalget har hatt 9 møter i 2018.  Arkivutvalget har i perioden bestått av Per 
Ljøgodt (leder), Margrethe Hernes og Reidun Galtrud. 
 
Vi har hatt veldig lite innlevering av dokumenter og fotografier i 2018 slik at vårt 
arbeide har for det meste gått ut på å registrere arkivmateriale som ble innlevert i 
2017.  På senvinteren ble arkivet til Raumnes & Årnes deponert til oss og de har nå 
ca 5 hyllemeter til disposisjon. 
I mai måned gikk arkivet til innkjøp av digitalt opptaksutstyr slik at vi kan digitalisere 
gamle plater og kassetter. Vi gikk også til innkjøp av en fotoscanner slik at vi er bedre 
rustet til å scanne bilder i arkivet dersom slike blir utlånt der nede i åpningstiden. 
 

I mai måned lånte vi ut til Universitetet i Oslo 
stokken fra Raknehaugen som er oppbevart i 
arkivet. En bit ble saget av og skal brukes til 
forskning i forbindelse med et vulkanutbrudd i år 
536. 
 
I midten av august ble det avholdt to møter i 
arkivets lokaler. Første møte med to 
konservatorer fra museene i Akershus som kom 
for å se på arkivet samt kvalitets-kontrollere 
våre rutiner. De var godt fornøyd, men ga oss et 
par forbedrings-punkter som i ettertid er rettet 

opp. Vi registrerer og arkiverer nå i henhold til gjeldende rutiner i arkivverket. Andre 
møte var med ny leder av dokumentsenteret til Nes kommune og nyansatt arkivar i 
kommunen. Formålet med møtet var å forberede overførsel av det lokalhistoriske 
arkivet som ligger i kommunens arkiver til oss. 
 
I oktober ble det bestemt at arkivet skulle sette inn spesielle hyller i det ene rommet 
slik at vi kunne ta imot faner som var samlet inn av Kari Sundby. Dette har nå blitt til 
19 faner fra skoler og foreninger. I forlengelsen av dette ble også fanen og et stort 
antall dokumenter og fotografier fra Nes turn innlevert. Vi har også fått inn en 
korpsuniform fra Oppaker skole, samt flere turndrakter fra Nes turn.  Møtene i 
november og desember har gått med til å pakke inn faner og drakter etter anvisning 
fra konservator på Norsk folkemuseum. 
 
Arkivutvalget har hatt gode møter og det meste av det innleverte materialet er nå 
arkivert og protokollført. Fullstendige lister over hva som er arkivert vil bli lagt 
fortløpende ut på historielagets hjemmeside. 
 
Per Ljøgodt 
Leder arkivutvalget  
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Årsmelding 2018 

Fotohistorisk utvalg 

 
Utvalget har bestått av  Glenn Granheim, 

Arnfinn Ringstad, 
Trygve Sollien, 
Mads Dystlien,  utvalgets representant i styret. 

 
Vi har hatt et godt samarbeide med arkivutvalget.  Dag Liberg har også i år vært til svært god 
hjelp. 
 
Vi har digitalisert mange bilder.  Fotografert faner.  20. november hadde vi visning av 
hverdagsbilder på pakkhuset, noe som var svært vellykket. 
 
Vi har hatt 9 møter denne perioden, og samarbeidet bra. 
 
Vi har lagt ut en del bilder på Facebook, og fått mange navn på denne måten. Fremover 
ønsker vi å legge ut bildene søkbart på Internett. 
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Årsmelding 2018 

Slektshistorisk utvalg 

I 2018 har Slektshistorisk utvalg bestått av følgende medlemmer:  
Erik Grenaker, Jonny G. Granås, Ingar Johnsen og Dag H. Liberg. 

Utvalget har siden årsmøtet 8. mars 2018 hatt 9 møter 
som har vært åpne for alle som er interessert i 
slektsgransking.  Møtene er vanligvis en torsdag kveld 
hver måned i biblioteket på Årnes.   Kvelden startes 
med et faglig innslag. 

På møtet i oktober fortalte Karl Henrik Laache om 
bygdetinget på Øvre Romerike.  

På møtet i januar fortalte Trine Sennerud Melby om  
Finneinnvandring.  Hun har skrevet masteroppgave om 
Finneinnvandring og Skogfinsk bosetning. 

 

 

 

 

 

 

Utvalget har «gransket» politiker Arild Ramstad, som 
resulterte i 3 sider med «Hvem tror du at du er?» i heftet 
«Jul I Nes».  Vi håper at dette blir en tradisjon sammen 
med Nes Presseklubb. 

 

4. februar 2019 
for slektshistorisk utvalg 
Dag H. Liberg  
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Sak 4: Regnskap 2018 
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sak 5: Arbeidsprogram 2019 
 

Følgende tilstelninger planlegges: 
 
Onsdag 13. mars Pakkhuset. Steinar Johansen: Livet på Skauen.  

Lørdag 27. april – søndag 5. mai. Utstilling av faner i Galleriet, Nes kulturhus.  

Foredrag om skolehistorie ved Øystein Smidt og fanene ved Kari Sundby. 

Mandag 3. juni 1 (endret fra 18/6): Tur til Bjørndalen på Skauen. 

Fredag 5. juli: Dugnad Rakeie 

Mandag 29. juli. Olsok på Gamle Nes med tradisjonelt innhold. 

Onsdag 21. august Pakkhuset: Mads Dystlien: Norsk motorsykkelproduksjon og Jon Troli 

Tempohistorier fra Berlevåg. 

På flere av møtene vil vi presentere historielagets kart over kulturminner i Nes, som nå 

foreligger i en ny og brukervennlig versjon. 

Høsten – datoer ikke fastlagt:  

Yngve Leonhardsen: I forbindelse med presentasjon av tur til Tsjekkia i 2020. Innledninger 

om slott og hager i Tsjekkia og noe fra Norge som kan settes sammen med dette.  

Bjørn Sverre Hol Haugen: Pyntesjuke og nøysomme romerikinger.  

Noen andre tilstelninger er også drøftet 
Arkivutvalget og fotoutvalget møtes i lokalarkivet i kjelleren på Amfi Årnes: 
12. mars1,   10. april,   15. mai 
 
Slektshistorisk utvalg har sine møter den 4. torsdag hver mnd i Lokalhistorierommet, Nes 
bibliotek, fra kl 18.00. 
7. mars,  28. mars,   11. april1,   23. mai, 
22. august,  26. september,  24. oktober,   28. november, 
23. januar 2020  
 
Laget vil fortsatt arbeide med 

• Lokalhistorisk arkiv i Nes 

• Registrering, skilting og stell av kulturminner  

• Kartfesting av kulturminner i Nes 

• Kommunale plansaker 

• Vegnavnsaker, adressering 

• Vernesaker, initiativ og uttalelser 

• Videreutvikle lagets web-sider 

• Samarbeide med andre lag og grupper innen lokal- og kulturhistorie 

• Nes Samlinger - der laget er representert i brukerrådet for museet. 

• Slektshistorisk forsking 

• Fotobevaring/registrering 

• Lagets arkiv og eiendeler 

• Medlemsverving  

                                                
1 Endret på eller rett etter årsmøtet 
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sak 6: Innkomne saker 

Det er ikke mottatt noen saker 
 
 
 

sak 7: Kontingent 

Forslag til vedtak: Medlemskontingent holdes uendret på kr 300,- pr år 
 

 

 

 

 

 

John Tærud viser støtten etter Ole Chr. Walstad som er gravlagt på hjelpekirkegården i Fenstad. 
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sak 8: Valg 
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 28.2.2019: 
 
Leder    Berit Ring    gjenvalg 
 
Styremedlemmer:  Karin Valen-Sendstad  gjenvalg 
    Jan Erik Horgen   gjenvalg 
    Reidun Galterud   ikke på valg 
    Inger Anderson Hagen  ikke på valg 
 
Varamedlemmer:  Hilde Hagen    gjenvalg 
    Steinar Johansen   ikke på valg 
 
Arkivutvalg:   Per Ljøgodt    ikke på valg 
    Reidun Galterud   ikke på valg 
    Margrethe Sten Hernes  gjenvalg 
    Morten Tvethaug   ny 
 
Slektshistorisk utvalg:  Dag H. Liberg    ikke på valg 
    Ingar Johnsen    ikke på valg 
    Erik Grenaker    gjenvalg 
    Jonny G. Granås   gjenvalg 
     
Fotohistorisk utvalg:  Mads Dystlien    ikke på valg 
    Glenn Granheim   ikke på valg 
    Arnfinn Ringstad   ikke på valg 
    Trygve Sollien    gjenvalg 
 
Revisorer:   Søren Nordbye   gjenvalg 
    Terje Smith    ikke på valg 
 
Utsendinger til Romerike Historielags årsmøte: 
    styrets medlemmer 
    styrets varamedlemmer 

Erik Grenaker 
Erik Nærby 

 Thorstein Fyhri 
Varautsendinger:  Arild Ramstad 
    Per Ljøgodt 
    Berit Henaug 
 
Valgkomiteen har bestått av Arild Ramstad (leder), Erik Nærby og John Fyhri. 

Innstillingen er enstemmig, og alle foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt ja. 

______________________________________________________ 
Styrets innstilling 2019: 
 
Valgkomite   Erik Nærby   ikke på valg 
    Jon Fyhri   ikke på valg 
    Sidsel Holtet Bollerud  ny 


