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PARAPLYORGANISASJON FOR 17 HISTORIELAG PÅ ROMERIKE 

SE ALLE LAGENE HER: http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/

Romerike Historielags høstmøte

KOM PÅ HØSTMØTET DEN 26. SEPTEMBER OG 
SE HVOR FIN VEGGEN ER BLITT

Tema

Historielagenes plass i nye Viken fylkeskommune


Fra Viken:

Seksjonsleder kulturhistorisk formidling og verdiskaping


Anne Traaholt har fått spørsmål som vi ønsker noen svar på.


Diskusjonsgrunnlag:

Strategi for informasjon om den nye organiseringen av Avdelingen for kulturarv i Viken.


Strategi for informasjon om organiseringen av kulturarven i Lillestrøm kommune.


http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/
http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/
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Hva skjer med Tertitten? 

Først kommer Trine Skei Grande og sier at nå 
er Tertitten sikret. Så kommer Jane Bråthen i 
Senterpartiet og sier at kulturministeren ikke 
hadde med seg en krone og håper at 
kommunestyret i Sørum bevilger kr 600.000,- til 
et spleiselag til et sikringsanlegg. Så kommer:   
I det siste ordentlige kommunestyremøtet i 
Sørum kommune skaffet AP, SV, SP og MDG 
flertall for å bevilge 1,2 millioner kroner til 
Tertitten - Urskog-Hølandsbanen Hvem er det 
som har driftsansvaret her?  

Nasjonalbiblioteket åpner 
spektakulær kartsamling for 

publikum 

Se:https://www.nb.no 
Med den største utstillingen av historiske kart 
noen sinne her til lands, åpnet 
Nasjonalbiblioteket dørene til sitt nye 
kartsenter 2. september. Her får publikum 
tilgang til verdens mest omfattende samling av 
trykte kart over Norge, Norden og 
nordområdene. Både internasjonale og norske 
gjester kommer for å ta del i åpningen av 
Kartsenteret, som vekker oppsikt langt utenfor 
landets grenser. 
På nett kan du også finne historiske kart. Se: 
https://www.kartverket.no/Kart/Historiske-
kart/ 

BESØK OGSÅ VÅR HJEMMESIDE  WWW.HISTORIELAG.NO 
OG VÅR FACEBOOKSIDE

KULA 
Kulturhistorisk landskap av nasjonal 

interesse. 
Vi som er opptatt av lokalhistorie har fått et 
nytt utrykk å forholde oss til. Det er smart å 
sette seg inn i hva dette innebærer før 
novemberforedragene starter. Spesielt for oss 
som bor på Romerike. Les nedenfor litt fra 
forordet i veilederen til Riksantikvaren. 

Landskapet er som en levende historiebok. 
Det forteller om liv og virksomhet i Norge 
gjennom tidene, og hvordan menneskenes 
levekår og omgivelser har endret seg fram 
til i dag. Sporene etter våre forfedre finnes 
overalt i landskapet, i det åpne jordbruks-
landskapet, i skog og mark, på fjellet og i 
byen. Noen spor er tydelige og lette å tolke, 
andre er mindre åpenbare og må kanskje ha 
en forklaring for at de skal kunne forstås. 
	 Byer og tettsteder vokser, nye veier 
bygges, eldre hus rives og åpne områder 
gror igjen. Landskapet har alltid vært i 
endring, men tempoet og omfanget av 
endringene øker nå i en slik grad at viktige 
verdier står i fare for å gå tapt. 
Klikk på denne lenken og les om KULA: 
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/
Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-
interesse-KULA 

Ullershovfallet, husmannsplass ved Nes kirkeruiner, del av
turveien ved arrangementet Vegalangs i Vormadalen. Foto: 
Kristoffer Andersen. Nes kommune.

https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-KULA
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-KULA
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-KULA
http://WWW.HISTORIELAG.NO
https://www.facebook.com/Romerike-Historielag-273828512698228/?view_public_for=273828512698228
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-KULA
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-KULA
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-KULA
http://WWW.HISTORIELAG.NO
https://www.facebook.com/Romerike-Historielag-273828512698228/?view_public_for=273828512698228
https://www.facebook.com/urskogholandsbanen/?__tn__=K-R&eid=ARA9XLlr34s6sItdqi3gjtEQsKiErKgqIHNGSIQVNDzcBaLe-r2YRq41ZUvPdtXITSUoF_Ahy4nDYvfb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPUw0weVX_DZkILSJ78f7KVsS1PSmZ6OXmsaZBIvh6WDq1_38PIcRe3SZfwhiKk1s_7o9CeTv94PRL0inms2sR910kpDeHi9JTWPP9k46JorHQH8w6UxurheFKTsHm5b3Wvgd603o9WtjfX2PiblYqPzNvUOe3o76DF6YfO5x6bYUsPywh5laZ9nrs_ap39EzIxh0ls4NgnzpuTTUJwUj9J5ihbxNxsNS48T4lroTUABVLpPXBhtP4Xt_QUP2ZR5O_3lQFlskz3hQSzK53BmJuQgiODiEwlofiYatufxsIwzelM3XzdvwbHrzKD2n1tysMJ3JJzgwIOiMYDKll
https://www.nb.no
https://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/
https://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/
https://www.facebook.com/urskogholandsbanen/?__tn__=K-R&eid=ARA9XLlr34s6sItdqi3gjtEQsKiErKgqIHNGSIQVNDzcBaLe-r2YRq41ZUvPdtXITSUoF_Ahy4nDYvfb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPUw0weVX_DZkILSJ78f7KVsS1PSmZ6OXmsaZBIvh6WDq1_38PIcRe3SZfwhiKk1s_7o9CeTv94PRL0inms2sR910kpDeHi9JTWPP9k46JorHQH8w6UxurheFKTsHm5b3Wvgd603o9WtjfX2PiblYqPzNvUOe3o76DF6YfO5x6bYUsPywh5laZ9nrs_ap39EzIxh0ls4NgnzpuTTUJwUj9J5ihbxNxsNS48T4lroTUABVLpPXBhtP4Xt_QUP2ZR5O_3lQFlskz3hQSzK53BmJuQgiODiEwlofiYatufxsIwzelM3XzdvwbHrzKD2n1tysMJ3JJzgwIOiMYDKll
https://www.nb.no
https://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/
https://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/
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 HISTORIELAGETS HUS 

Pål Nielsen er ferdig med å 
skrape og male veggen og 
vinduene ut mot tunet. 
Resultatet ble meget bra. 
Vi har lånt kr 120.000,- i 
Blaker sparebank som skal 
dekke jobben ute og 
restaurering av kjeller- 
veggene innvendig.  
Han har også jekket opp og 
justert skuten vi har på 
langveggen. Da er halve 
huset malt og fått et verdig 
utseende.  
Tømmermannen skal 
begynne i slutten av 
september. Noe vi ser fram 
til. 
Samtidig har Husstyret fått i 
oppdrag å utrede 
brannsikkerheten og 
rømningsveger.  

Gjerdrum Historielag 
ringte angående avtalen om 
at vi skulle dele utgiftene til 
årsmøtet. Styret i GH hadde 
bestemt at de ga de ca.         
kr 4.500,- som gave til 
restaurering av huset. Det vil 
bli bokført som dette.                                 
TAKK🌹  

STYREMØTET 5. SEPT. 

Her ble selvfølgelig maling 
og restaurering av huset et 
tema. Samtidig som 
nødvendige papirer ang. 
lånet i Blaker Sparebank ble 
underskrevet.  
Skytilen distribusjon. 
Fått tilbud fra «Helt Hjem» 
om distribusjon av Skytilen. 
I flg. tilbudet ville vi spare             
kr 41.036,- pr. år, men etter å 
ha sammenlignet med det vi 
betaler posten, kom vi fram 
til kr 4.800,- reduksjon pr. år. 
Grete Andersen fikk 
oppdraget med å sjekke ut 
dette. 
100-årskomité 
Vi har mange som vil være 
med i 100-årskomitéen. Vi 
sender e-post og inviterer til 
oppstartsmøte. 
Jubileumsbok 
Er godt i gang. Etterlyser 
bilder fra tidligere stevner og 
årsmøter. Hvis noen av 
medlemmene har bilder er vi  
takknemlige om vi kunne 
låne disse. 
Novemberforedrag 
I samarbeid med den lokale 
avdelingen av 
Fortidsminneforeningen har 
vi jobbet med tema: Natur- 
og kulturarv, i forening eller 
konflikt? Derfor er det også 

en artikkel her om KULA. 
Dette gleder vi oss til. 
Detaljert program kommer 
snart. 
Høstmøte 26. sept. 
Seksjonsleder 
kulturhistorisk formidling 
og verdiskaping Anne 
Traaholt fra Viken 
fylkeskommune kommer og 
svarer på spørsmål som vi 
har sendt henne. Videre vil vi 
diskutere hvordan vi skal 
forholde oss til Viken 
fylkeskommune og nye 
Lillestrøm kommune. 
Digitalt kulturminnekart 
12. september er det kurs i 
registrering av lokale 
kulturminner for 
lokallagene. 
SSEV arkivet 
Arkivet etter Skedsmo og 
Sørum E- verk som 
opprinnelig skulle til 
Akershusmuseet blir hentet 
av MiA 12. sept. Det er 
ordnet etter Asta systemet 
og opptar en hel vegg i 
arkivrommet.  
Kalender 
Vi henstiller til lokallagene å 
følge med på hjemmesiden 
www.historielag.no og sjekke 
om deres arrangementer er 
kommet med. Hvis ikke send 
mail til rohist@online.no    
Se egen artikkel.

Fra 50-årsjubileet

http://www.historielag.no
mailto:rohist@online.no
http://www.historielag.no
mailto:rohist@online.no
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SYNLIGHET OG KOMMUNIKASJON

Hvem er Lillestrøm kommune? 

Lillestrøm kommune er et faktum. Det har 
vært møter med frivilligheten og den har 
gjort en innsats i å posisjonere seg. Lite har 
kommet ut om dette.  
	 Historielagene i de tre kommunene 
har vært lite synlige. Romerike Historielag 
som en paraplyorganisasjon ser 
nødvendigheten av å diskutere dette på 
høstmøtet den 26. september. 
	 Dette gjelder Blaker og Sørum 
Historielag, Skedsmo Historielag, Fet 
Historielag og Lillestrøm Historielag. Til 
sammen utgjør dette i dag 1062 
medlemmer. 
	 Disse fire lagene har avtaler og 
kommunikasjonskanaler med sine 
kommuner. Hva skjer med dette når de skal 
inn i Lillestrøm kommune? 
	 På Lillestrøm kommunes 
hjemmeside er det ikke mulig å finne ut 
hvem som er ansvarlig for kulturhistorisk 
formidling. Det finnes et organisasjonskart 
og ved å bla langt nedover kommer en til 
kultur, men hvor historielagene hører 
hjemme er ikke klart.  
	 Dette må vi ta tak i, og medlemmene 
må informeres om hvordan dette er 
organisert. Hva med høringer i 
utbyggingssaker? Den nye administrasjonen 
og politikerne har neppe den lokale 
kunnskapen om kulturminner som 
historielagene besitter. Hvordan følges 
kulturminnevernplaner opp? Hva med 
grunnstønad til historielagene? Så møt opp 
på høstmøtet den 26. september. 

Historielag synlighet og kalender 

Når dere planlegger aktiviteter i historielaget 
sjekk kalenderen på vår hjemmeside slik at vi 
unngår å få alt for mange arrangementer på en 
dag. Til info var det i 2018 264 registrerte 
arrangementer i lokallagene på Romerike.  
	 Vi har også pr. mnd: «Hva skjer i 
historielagene nå»  Den kan dere enkelt dele på 
Facebooksiden deres. Se: Romerike 
Historielags Facebookside 
Dette har med synlighet å gjøre. Nå kommer 
Lillestrøm kommune og Viken fylkeskommune 
og historielagene trenger å synliggjøre seg som 
en viktig del av frivilligheten, i tillegg til at god 
kommunikasjon om arrangementer er 
nødvendig for å få folk til å komme. (Bruk 
StyreWeb for å minne om møter.) 
	 Uten å ha statistikk på dette så virker 
det som besøkstallet på arrangementer i 
historielagene øker. Dessuten er det ca 55 
medlemmer som er medlem i flere lag så ikke 
gjør det vanskelig for disse entusiastene å velge 
arrangement. 
	 Med pr. i dag 3751 medlemmer er det 
for dårlig at det var bare 1492 besøk på 
hjemmesiden vår i august. Fordelt slik: 
1. Forside 
2. Kalender 
3. Foredrag om Berlinmurens fall 
4. Hva skjer i historielagene nå 
5. Nyheter 
6. Lokallagsoversikt 
7. Kalender - datoer 
8. Skytilen - arkiv 
9. Bli med til Sachsen & Berlin 
10. Kontakt 
Alle oppfordres til å bruke hjemmesiden vår 
mer!

https://assets.ctfassets.net/poqt30la0zs4/5UO8e9hVjtCAGy5m18lPAe/bfe805fddb4f442385bc886f0ad5fb68/Organisasjon_kart_som_viser_innplasseringsprosess.pdf
http://www.historielag.no/terminliste/kalender/
http://www.historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Hva%20skjer%20i%20historielagene%20n%C3%A5?&ID=16873
http://www.historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Hva%20skjer%20i%20historielagene%20n%C3%A5?&ID=16873
https://www.facebook.com/Romerike-Historielag-273828512698228/?view_public_for=273828512698228
https://www.facebook.com/Romerike-Historielag-273828512698228/?view_public_for=273828512698228
https://www.facebook.com/Romerike-Historielag-273828512698228/?view_public_for=273828512698228
https://assets.ctfassets.net/poqt30la0zs4/5UO8e9hVjtCAGy5m18lPAe/bfe805fddb4f442385bc886f0ad5fb68/Organisasjon_kart_som_viser_innplasseringsprosess.pdf
http://www.historielag.no/terminliste/kalender/
http://www.historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Hva%20skjer%20i%20historielagene%20n%C3%A5?&ID=16873
http://www.historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Hva%20skjer%20i%20historielagene%20n%C3%A5?&ID=16873
https://www.facebook.com/Romerike-Historielag-273828512698228/?view_public_for=273828512698228
https://www.facebook.com/Romerike-Historielag-273828512698228/?view_public_for=273828512698228
https://www.facebook.com/Romerike-Historielag-273828512698228/?view_public_for=273828512698228
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