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Romerike	Historielag	er	
paraplyorganisasjon	for	17	
lokale	historielag.	S;<et	
august	1920.

Se	alle	lagene	her:	hBp://www.historielag.no/lokallag/oversikt/

ÅRSMØTET	UTSATT

Årsmøtet er utsatt til det er trygt å møtes på normal måte.

Sittende styre videreføres til vi kan ha årsmøte og valg på vanlig måte.


Jubileumsmiddag og feiring av 100-årsmarkeringen holdes på vent til nye regler 

om møter og antall som kan møtes kommer ca. 1. mai.


Årsmelding og regnskap blir sendt til lokallagene som orientering. 

Det er bare årsmøtet som kan godkjenne dette.

RESTAURERINGEN	AV	HISTORIELAGETS	HUS

Restaureringen	går	sin	gang	og	det	skjer	
forandringer	hver	dag	nå.	Det	er	ikke	noe	
hyggelig	syn	å	se	hva	vi	har	levd	med	i	så	mange	
år.		Bildet	over	forteller	en	trist	historie.	Men	som	
dere	ser	er	nye	stokker	på	veg	inn,	og	det	blir	
«hel	ved»	igjen.		Det	dukker	opp	overraskelser	

hele	;den,	og	det	siste	var	flere	tapeOlak	som	var	
lagt	igjen	inne	i	veggen.	Vi	telte	;l	5	lag	med	
tapet.	Disse	vil	bli	taB	vare	på,	og	noe	vil	bli	
rammet	inn.	Vi	må	også	;dsfeste	de	forskjellige	
typene.	Det	kom	også	;lsagn	om	kr	290.000,-	fra	
Viken	fylkeskommune	;l	restaureringen	i	år.

mailto:rohist@online.no
http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/
http://www.historielag.no/lokallag/oversikt/
http://www.historielag.no


NYTT	fra	Romerike	Historielag	 Nr.	4	-	2020

www.historielag.no rohist@online.no 2

Hvis	dere	ser	på	ak;vitetskalenderen	på	
hjemmesiden	vår:	Kalender	så	ser	vi	at	det	meste	
er	avlyst.	Mange	av	oss	;lhører	risikogruppen	som	
skal	være	ekstra	forsik;ge.	Det	er	dere	flinke	;l	å	
overholde.	Og	det	er	vik;g	at	vi	overholder	de	
anbefalingene	helsemyndighetene	har	giB	oss.	
For	det	kan	jo	være	farlig.	
	 Vi	kan	også	tenke	alterna;vt.	Vi	kan	bruke	
sosiale	medier	;l	å	formidle	og	holde	kontakten	
med	historielagsmedlemmer.			

Gjorde	et	forsøk	med	en	bildeserie	om	gamle	hus.	
La	den	ut	på	Husmannsplasser	og	delte	på	
Romerike	Historielag.	Den	nådde	5837	personer	
og	fikk	491	reaksjoner.	Alle	de	lokale	

historielagene	har	
kulturminner	de	brenner	
for.	DeBe	kunne	være	en	
måte	å	formidle	vår	
lokalhistorie	på	og	nå	
mange	utenfor	den	lokale	
menigheten.		
	 Laget	har	noen	
bildeserier	av	bøker	fra	
serien	om	Romerikes	
Historie.																										

Denne	nådde	2226	personer	og	299	
engasjement.	DeBe	førte	;l	at	Kåre	solgte	
bøker	for	kr	1700,-	på	torsdag.	
Vår	generasjon	har	taB	i	bruk	Facebook	og	
der	kan	vi	treffe	flere	med	samme	
interesser	som	oss.	I	disse	;der	hvor	vi	
trenger	å	holde	oss	hjemme	og	det	er	
begrensninger	på	hvor	mange	vi	kan	være	
sammen	med,	er	deBe	et	alterna;v	å	bruke	
sosiale	medier	i	historielagsarbeide.		
	 	
Besøk:	hBps://www.historielag.no	
Videoer	kan	også	sees	på	Romerike	
Historielags	Youtube-kanal:		

https://www.youtube.com/channel/UCXWr32-
G0tNRsG6AVj7jLvA
Ha	en	fin	vår	og	lag	spennende	bildeserier	som	
forteller	lokalhistorien.

MØTEVIRKSOMHET	
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DeFe	meldingsbladet	kommer	bare	digitalt.	Vi	anbefaler	lokallagene	å	skrive	det	ut	og	gjøre	det	Olgjengelig	på	møter	og	
arrangementer.	Det	er	vikOg	at	de	som	ikke	er	digitale	også	får	del	i	deFe.	La	medlemmene	føle	at	de	blir	taF	på	alvor.	
Hva	med	«Online	oppdatering»	via	StyreWeb?	Et	godt	verktøy	for	oppdatering	av	adresser	og	e-postadresser.	

	Finnes	;lskuddsordninger	;l	kulturminnevern.	I	
en	overgangsperiode	fram	;l	2021	vil	fortsaB	
enkelte	;lskuddsordninger	kun	gjelde	for	gammel	
fylkes;lhørighet.	Ved	en	gjennomgang	
av	;lskuddsordningene	for	de	gamle	
fylkene	ble	forskjellen	veldig	tydelig.		
	 For	å	kunne	markere	behovene	
her	på	Romerike	blir	det	i	år	vik;g	å	
konkre;sere	behovene	for	;lskudd	;l	
kulturminnevernet	her.	Vi	burde	
benyBe	det	pusterommet	
koronaepedemien	gir	i	
utbyggingspresset	og	gjennomgå	
Kulturminnevernplanene	;l	
romerikskommunene	og	peke	på	hva	vi	
trenger	;lskudd	;l	i	2021	og	framover.	
Aldri	så	galt	osv….	
	 En	komité	burde	gjennomgå	
Kulturminnevernplanene	og	og	foreslå	
kulturminner	som	burde	prioriteres	de	
neste	10	år.	Med	bakgrunn	i	å	kunne	vise	
Romerikes	utvikling	iht.	RHs	formålsparagraf.	
DeBe	er	for	oss	en	ny	måte	å	drive	
kulturminnevern	på,	men	en	naturlig	utvikling	i	
dagens	samfunnsforandring.	Helt	uten	erfaring	er	
vi	ikke.	«Skeidismogruppen»	med	utspring	i	
Skedsmo	Historielag	med	folk	fra	andre	
organisasjoner	og	interesseområder	har	oppnådd	
gode	resultater	i	gamle	Skedsmo	kommune.	Det	
er	også	bliB	oppreBet	en	gruppe	av	foreninger	
med	spesielle	kulturminneinteresser	som	ikke	
;lhørte	noen	paraplyorganisasjon	i	nye	Lillestrøm	
kommune.	En	meget	effek;v	organisasjon	som	
har	gjort	seg	synlig.	Dere	bør	lese	om	
;lskuddsordningene	her:	hBps://viken.no/
tjenester/kulturminner/;lskudd-kulturminner/	

Se	også	ar;kkel	i	nabospalten	om	et	kulturminne	
som	absoluB	burde	komme	på	en	;lskuddsliste.				
I	lokallagene	finnes	flere	kulturminner	som	burde	
synligjøres.

Skedsmo	Historielag	har	startet	opp	arbeidet	
med	skjøtselen	i	en	avgrenset	del	av	det	store	
gravfeltet	på	Asak.	Utstyrt	med	to	motorsager	og	

en	traktor	ble	;	voksne	grantrær	og	all	
medfølgende	kvist	ryddet.	Informasjon	er	saB	
opp.	
Se	også:	hBps://www.facebook.com/groups/
1701232353333047/	
Der	finnes	mer	om	prosjektet	pluss	mange	bilder.	
Dere	kan	også	lese	om	vik;gheten	av	
ryBergravene	på	Asak	og	funnene	i	ar;kkelen	
«RyBergravene	og	rikssamlingen»	i	boka	
«Middelalderen	på	Romerike».	Kan	kjøpes	på	
Historielagets	Hus.	I	boka	får	vi	også	en	forståelse	
av	hvor	vik;g	det	samfunnet	var	som	begravde	
sine	på	denne	måten,	og	hvor	vik;ge	disse	
folkene	var	i	prosessen	rikssamlingen.	
	 Nå	når	Akershus	fylkeskommune	er	bliB	
erstaBet	med	Viken	fylkeskommune,	blir	det	
spesielt	vik;g	å	synliggjøre	Romerike	som	region.	
Vi	har	en	fantas;sk	historie	og	utvikling	som	må	
formidles	;l	nye	generasjoner	og	innflyBere.	
Oppfordrer	lokallagene	;l	å	skrive	og	
dokumentere	et	kulturminne	i	lokalområdet.

I	NYE	VIKEN	FYLKESKOMMUNE ASAK-FELTET	RYDDES
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DeFe	er	et	NYHETSBLAD	for	Romerike	Historielag.	Det	er	
ment	å	gi	et	innblikk	i	hva	som	skjer	i	
paraplyorganisasjonen	Ol	historielagene	på	Romerike.	
SamOdig	speiler	det	hva	lederen	er	opptaF	av,	og	er	tenkt	
å	være	en	inspirasjon	Ol	lokallagene.	Dere	er	hjertelig	
velkomne	Ol	å	påvirke.

Selv	om	museene	er	stengt,	er	det	flere	
interessante		neButs;llinger	å	bruke.		
Uts;llingen	om	Maud	for	eksempel.	
hBps://mia.no/osloiordmuseet/neBus;lling-
maud?ref=28	

Eller	uts;llingen	om	de	siste	dagene	på	Grini.	
Se:hBps://mia.no/grinimuseet/neButs;lling-
meyer	
Videoen:hBps://www.facebook.com/
grinimuseet/videos/1403924009807768/?
fref=ts	
er	absoluB	verdt	en	;B.	

Kanskje	uts;llingen	«Sykdom	og	død	på	1740	
tallet»	kan	være	interessant?	
hBps://mia.no/gamlehvam/neButs;lling-
usunne-ar?ref=28	

«Kosthold	gjennom	100	år»	er	verdt	et	besøk.	
Se:	hBps://mia.no/ullensaker/kosthold-100-ar	

Eller	dere	kan	gå	;l	Kulturhistorisk	museum	og	
sjekke	bloggsidene	deres.	
hBps://www.khm.uio.no/blogg/	
Her	er	det	mye	spennende	å	lese.	

Ta	også	en	tur	;l:hBps://www.facebook.com/
vikenkulturarv/?__tn__=HHH-R	

Solberg	helleristning:	Foto	Silje	Haugsten	
Ellefsen,	Viken	fylkeskommune.	
Nore	stavkirke:	Foto	Bjørn	Johnsen.	
VikingAdsspenne	fra	Romerike	(beskåret):	Foto	
Kirsten	Helgeland,	2020	Kulturhistorisk	
museum,	UiO/CC	BY-SA	4.0
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