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PARAPLYORGANISASJON FOR 17 HISTORIELAG PÅ ROMERIKE 

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

Se artikkel på hjemmesiden vår

MUSEER OG FRIVILLIGHET 
31. 0KTOBER I «ULLER» KOMMUNESTYRESALEN,                              

ULLENSAKER KULTURHUS

Her får vi et overblikk over hva som skjer i de 11 avdelingene MiA har 
på Romerike. Vi kommer tettere på Skedsmo bygdemuseum og Hurdal 
historielags samlinger. Vi får innsikt i Urbaniseringsprosjektet og 
«Mer hus enn Aker» - boken. Presentasjon av «Bensinstasjonsboken» 
og en uformell quiz. 
Hele programmet finner du nederst på siden her: PROGRAM 
Meld deg på her. Det er begrenset plass: Påmelding
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Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 

Abborhøgda har vært en skogfinsk husmannsplass siden 1770, og har 
mange av de typiske bygningene for en skogfinsk plass. Foto: Synne 
Vik Torsdottir, Riksantikvaren 

Abborhøgda, overtatt av Fortidsminneforeningen 
og Finnskogen, er blitt en del av «Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket» Med midler fra 
Riksantikvaren skal Abborhøgda bli et sted for 
både turgåere, bygningsvernere og andre gjester. 

Utvalgte kulturlandskap på Romerike 
Akershus: Øya og Nordre Eik i Nannestad 
Området omfatter 20 gårdsbruk. På flere av disse 
drives det aktivt husdyrhold med utstrakt 
beitebruk.  Denne driftsformen opprettholder et 
åpent kulturlandskap og ivaretar den rike 
vegetasjonen i området. 

Les om dette her: Kulturlandskap Nannestad

De tradisjonelle novemberforedragene sammen 
med «Lokalavdelingen av fortidsminne-
foreningen» starter 21. november på 
Historielagets Hus Historielagets Hus, 
(Vestvollveien 54, 2020 Skedsmokorset).  

Emnet i år er:  
«Natur- og kulturvern – Samarbeid eller 
konflikt?» 

21.11.2019 kl. 18:30 
Hanne Libak. Prosjektleder Nordre Øyeren - 
Mulighetenes arena 
Om prosjektet Øyeren. 

Anna Kristine Jahr Røine. Tidl. 
avdelingsdirektøren for Fetsund Lenser 
Om natur- og kulturvern, en konflikt?  Med 
eksempler fra Øyeren-området. 

28.11.2019 kl. 18:30  
Christian Hintze Holm. Avdelingssjef  
kulturarv i Viken. 
Kulturhistoriske Landskap av nasjonal interesse 
(KULA) på Romerike og kulturminnevernet inn i 
Viken. 

Våren 2020 
Tur i kulturlandskapet på Romerike. 
Sted og tid kommer. 

Nordre Øyern. Fetsund lenser. Foto Øystein Søbye

Novemberforedragene

Program:

http://WWW.HISTORIELAG.NO
mailto:rohist@online.no
http://www.eub.no/kultur/120-personer-pa-vandring-i-kulturlandskapet-i-nannestad-fikk-se-bygdas-indrefilet
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Da har tømreren meldt sin 
ankomst. En mnd. forsinket, 
men slik er det vel med 
håndverkere. Vi må plukke ned 
kjøkkenet og panel der og lage 
et midlertidig kjøkken. Noen 
som har tid og lyst til å bidra? 
	 Bruken av huset øker: 
Nå skal Bygdeungdomslaget ha 
et møte hos oss. Vi skal ha 
novemberforedrag og 
Kulturminnekart-kurs. 
Skeidismo-gruppen har møter 
her. Spennende prosjekt! 
100-årskomitéen møter her og 
bokprosjektet om 100-
årshistorien til Romerike 
Historielag har sine møter her. 
Hver torsdag er det 
medlemmer innom og drikker 
kaffe og lufter problemer.  
Lokalavdelingen til 
Fortidsminneforeningen har 
sine styremøter her. 
Det samme har KiA (Akershus 
Kulturvernråd) av og til.  
Arkivet og biblioteket er lite 
besøkt. Der må vi nok gjøre 
noen grep. 
Vi har et ledig kontor i annen 
etasje etter at vår hyggelige 
leietager har sagt opp. Noen 
som trenger et kontor eller 
møterom? 
Ta kontakt på: rohist@online.no 

Styremøte 3.oktober 
Høstmøte 26. september. På 
høstmøtet i Romerike 
historielag 26.09.19 var det to 
aktuelle problemstillinger:  
• Hva skjer med det 

lokalhistoriske arbeidet når 
Akershus, Buskerud og 
Oppland fra 1. januar 2020 
slås sammen til Viken 
fylke? 

•  Hvordan møter 
historielagene og andre 
kulturminneorganisasjoner 
den nye situasjonen som 
oppstår når Fet, Skedsmo 
og Sørum 1. januar 2020 
slås sammen til Lillestrøm 
kommune? Les Referat 

Ungdomsgruppe. Er i gang. 
Utdeling av 
kulturminnevernpris i 2020 til 
ungdom som har gjort en 
innsats for bevaring/bruk av 
vår kulturarv. Ellen Lerberg 
styrer dette. 
Kulturminnekartkurs avholdt. 
Det fungerte bra og vi holder 
flere kurs framover. Dere får 
melding på e-post når neste 
kurs kommer. 
Novemberforedrag er klart. Et 
samarbeide med den lokale 
avd. av fortidsminne-
foreningen. 
Museer og frivillighet. 
Arrangement i 
kommunestyresalen i 
Ullensaker den 31/10. Se 
forsiden. 
100-årskomitéen har hatt 
møte og er i gang med 
planleggingen av jubiléet. 
Ellen Lerberg og Ragnar 
Birkeland styrer prosessen. 
Jubileumsåret bør inneholde 
kurs og foredrag med 
bokserien om 
Romerikshistorien som 
utgangspunkt. Språk og 
dialekt står først på 
programmet. 

Konstituering av Viken 
fylkesting 17. oktober                                        

Kulturminnedagene 

Romerike i dampens tid 

Kjøp bøker 
som 
julegaver. 
Støtt 
historielags-
bevegelsen. 
Artikkel-
forfattere er 
gode 
foredrags-
holdere!      

Se: BOKTILBUD  
Bestill på: rohist@online.no 
eller SMS : 482 97 462

Det historiske møtet finner sted 
i festsalen i Urbygningen, Norges 
miljø- og biovitenskapelige 
universitet klokken 12:00.

Kulturminnedagene 2020 
markeres 5.-13. september med 
tema «LÆRE BRUKE BÆRE». 
Fra kulturvernforbundets 
nyhetsbrev. Kan leses her:    
KVFs nyhetsbrev 
Les mer her: 
Kulturminnedagene

Historielagets Hus

http://historielag.no/boktilbud/oversikt/
mailto:rohist@online.no
http://historielag.no/boktilbud/oversikt/
mailto:rohist@online.no
mailto:rohist@online.no
http://historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Mange%20ubesvarte%20sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20Viken%20fylke&ID=17264
http://historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Mange%20ubesvarte%20sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20Viken%20fylke&ID=17264
https://mailchi.mp/c8a5106cce18/det-europeiske-kulturarvret-1018745?e=cd44d72ed9
http://www.noku.no/sfiles/2/67/13/1/file/kik-konferansen-nora-konstanse-hansen.pdf
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http://WWW.HISTORIELAG.NO
https://mailchi.mp/c8a5106cce18/det-europeiske-kulturarvret-1018745?e=cd44d72ed9
http://www.noku.no/sfiles/2/67/13/1/file/kik-konferansen-nora-konstanse-hansen.pdf
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Østfold Historielag 

Vår nabo, Østfold Historielag, blir snart en del av 
Viken. Østfold Historielag er en 
paraplyorganisasjon for tilsluttede lokallag i 
fylket. Pr. 1. januar 2018 er 24 lag tilsluttet 
Østfold Historielag med til sammen ca. 4500 
medlemmer. Hjemmeside: Østfold Historielag 
På hjemmesiden til Landslaget for lokalhistorie 
fant jeg dette spennende seminaret. 

Seminar Østfold - Lokalhistorie i vår tid! 
26. oktober 2019 kl. 1000 - 1500 
Sted: Verket skole, Moss (Osloveien 25, 1534 
Moss) 
Seminaret er for alle. 
Program
09.30 Registrering-Kaffe
10.00 Lokalhistorie i vår tid v/Dag Hunstad, 
Norsk lokalhistorisk inst.
10.45 Digitalarkivet v/Kristian Hunskaar, 
Riksarkivet
11.30 Østfolds industrihistorie v/Åsmund 
Svendsen, historiker
12.15 Pause – kaffe og noe å spise
13.00 Landslaget for lokalhistorie v/Tor Anders 
Bekken Martinsen
13.45 Møllebyen og Verket byvandring v/Per Arild 
Simonsen
15 00 slutt 
Begrenset antall plasser til 80 deltakere.
Egenandel kr 200. Kontant/Vipps. Tas imot ved 
ankomst.
Påmelding: bkjarnes@online.no 
Arrangør:
Østfold Historielag

En spesiell sak om Asak 
Lokalhistorikere kjemper en innbitt kamp mot 
en oppfylling i et gravhauglandskap. Skedsmo 
kommune har gått god for tiltaket, mens 
fylkeskommunen truer med å anmelde det 
hele. Bildet nedenfor viser landskapet. 

Artikkelen om uenigheten mellom Skedsmo 
kommune og arkeologene i Akershus 
fylkeskommune stod på Romerikes Blads 
hjemmeside 29. september. Fylkeskommunen 
mener det også foreligger brudd på 
kulturminneloven om skjemming, samt 
plikten til å undersøke. Man mener også at 
tiltaket er søknadspliktig og i så henseende et 
brudd på plan- og bygningsloven. 
Skedsmo historielag har gjort en stor innsats 
for å sikre kulturminner i Skedsmo og dette er 
bare en av sakene. Det kommer mer om dette i 
neste meldingsblad.

SKJEMMENDE: Leder Tom Halvorsen (t.v.) i Romerike 
Historielag, Lene Skovholt i Fortidsminneforeningen og 
leder Vidar Larsen i Skedsmo Historielag synes utfyllingen 
på Asak er til å gråte av. Foto: Tom Gustavsen

mailto:rohist@online.no
https://ostfoldhistorielag.org/
mailto:bkjarnes@online.no
http://WWW.HISTORIELAG.NO
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